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[Neerlandica extra Muros - februari 2002]
........... De metamorfose van Neerlandica extra Muros
U hebt in handen het eerste nummer van de veertigste jaargang. Het zal niet
onopgemerkt gebleven zijn dat Neerlandica extra Muros bij de aanvang van dit
kroonjaar een metamorfose heeft ondergaan.
De eerste uitgaven van NEM (april 1963 tot april 1969) bestonden uit vier tot twintig
(!) A4 'tjes die met een nietje in de linkerbovenhoek bijeen werden gehouden. Vanaf
het najaarsnummer 1969 verscheen NEM twee keer per jaar bij Van Gorcum in Assen
in het tot nu toe gehandhaafde formaat. De omvang van het ‘contacten
inlichtingenblad’ varieerde van 43 tot 62 bladzijden.
In de jaren 1979 tot en met 1990 werd NEM uitgegeven door Coutinho, destijds
in Muiderberg gevestigd. De frequentie bleef twee keer per jaar, iedere aflevering
telde 48 bladzijden.
Van 1991 tot en met 2001 werd NEM ondergebracht bij uitgeverij Van In te Lier,
sinds kort te Wommelgem, België. Met ingang van 1991 verschenen er drie nummers
per jaar, in plaats van de tot dan toe gebruikelijke twee. Per nummer 48 bladzijden,
maar al vanaf 1992 nam de omvang van NEM toe tot 72 bladzijden per aflevering.
Uitgeverij Van In zal zich in de toekomst nog uitsluitend richten op educatieve
uitgaven voor het lager en middelbaar onderwijs. Tot spijt van zowel de uitgever als
de redactie, is daarom met ingang van 1 januari 2002 een einde gekomen aan een
samenwerking van elf jaar die zich kenmerkte door efficiëntie en harmonie.
En nu, met ingang van de veertigste jaargang, is NEM toevertrouwd aan een nog
jonge uitgeverij: Rozenberg Publishers te Amsterdam. Ook deze overgang gaat
gepaard met enkele wijzigingen.
De omslag zal u al opgevallen zijn, maar ook de opmaak is veranderd en er is
gekozen voor een nieuwe letter. En NEM wordt twaalf bladzijden dikker. Het ontwerp
van zowel omslag als opmaak is van Kjeld de Ruyter; de Scala, de ‘broodletter’, is
ontworpen door Martin Majoor. NEM wordt gedrukt op 90 grams Biotop, een
milieuvriendelijke papiersoort waaraan een ‘bijna sensuele aaibaarheid’ wordt
toegeschreven.
En wat de inhoud betreft: de reacties op de enquête, die verspreid werd met het
oktobernummer van 2001, zullen van invloed zijn op het beleid van de redactie. Over
de uitkomst van de enquête zullen de lezers van NEM in de loop van de veertigste
jaargang worden ingelicht.
Namens de redactie, Marja Kristel
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A. Agnes Sneller en Agnes Verbiest
........... Wie zijn wij? Een genderlinguïstische verkenning
Onlangs verscheen een onderhoudend boekje over de Nederlandse identiteit: Typisch
Nederlands1. Het opent met de vraag: ‘Wie zijn wij?’. De tekst voert de lezer op een
plezierig ironische manier langs gewoontes die Nederlanders zichzelf toeschrijven,
maar ook langs eigenaardigheden die door schrijvende buitenlanders werden
opgemerkt. Daaruit ontstaat een beeld van wie die Nederlanders, ofwel wie die wij
zijn. De ervaring leert dat het bij een dergelijk gebruik van wij geen overbodige actie
is om na te gaan hoe breed het spectrum van dat wij is en we vroegen ons dus af of
het wij-Nederlanders wel zo alomvattend is als het suggereert te zijn. Er is slechts
één verhaal uit het boekje nodig om er zeker van te zijn dat de auteurs, Herman
Vuijsje en Jos van der Lans, het wij breed invullen.
Het dorp Colijnplaats dreigde tijdens de Watersnood van 1953 onder te lopen
omdat de vloedplanken het bijna begaven. ‘Meer dan honderd mensen - onder wie
de dominee, de visvrouw, de oude dokter, de vrouw van het garen- en bandwinkeltje,
de herbergier, en de twee jongens die het gevaar hadden ontdekt - hebben toen (met)
hun lichaamskracht het vloedschot geschut’. De opsomming tussen gedachtestrepen
geeft een prachtige doorsnede vanuit de sociale categorieën klasse, leeftijd en sekse,
van een Zeeuwse dorpsbevolking uit die tijd. De leeftijd varieert van een oude dokter
tot (jonge) jongens, de klasse reikt van notabelen tot lagere beroepsgroep. Maar hoe
zit het met de categorie sekse? De vrouwen zijn expliciet aanwezig, maar de mannen,
afgezien van de jongens, niet. Immers, aan de termen dominee en dokter is de sekse
niet af te lezen. We hebben historische kennis nodig om te weten dat in 1953 in
tegenstelling tot nu een vrouw niet het ambt van dominee kon bekleden; de dominee
moet dus een man geweest zijn. De sekse van de dokter blijft onduidelijk; het beroep
kon in 1953 door vrouwen en mannen worden uitgeoefend. Wat het geslacht van de
opgevoerde herbergier is, kan de lezer zelf kiezen. Voor sommige lezers zal de
herbergier een man zijn - herbergier/herbergierster - andere lezers kunnen herbergier
opvatten als een sekseneutrale beroepsnaam en het geslacht invullen dat hun het
meest waarschijnlijk lijkt.
Hoe hadden de auteurs in hun opsomming de twijfel over de sekse-identiteit kunnen
wegnemen? Dat konden ze niet. Het Nederlands kan mannelijk niet gebruiken als
equivalent van vrouwelijk; mannelijk, toegevoegd aan dokter,
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dominee, herbergier vormt geen neutrale explicitering van de sekse, maar is synoniem
aan adjectieven als ‘stoer’ en ‘kordaat’. Het lijkt of we aangekomen zijn bij een grens
aan de uitdrukkingsmogelijkheden van de taal. Dat zou dan in strijd zijn met de
opvatting van de taalfilosoof Searle dat een taal de inherente capaciteit heeft om alles
uit te drukken wat bedoeld kan worden.
Mogelijk zijn we hier niet gestoten op een tekort van de taal, maar op een
desinteresse van taalgebruikers voor precisering van sekse-identiteit. Zolang alles
goed gaat en de communicatie niet stagneert, kan de taalgebruiker immers tevreden
zijn met de taal zoals die nu voorhanden is. Maar gaat alles goed?
Omdat taalgebruik een reflectie is van hoe mensen in een taalgemeenschap met
elkaar omgaan, mag verwacht worden dat er sporen van die sociale verhoudingen in
taal en tekst worden aangetroffen. De geringe belangstelling voor precisering van
sekse bij taalgebruikers zou beschouwd kunnen worden als een symptoom van de
asymmetrische maatschappelijke verhoudingen tussen de seksen. Alles gaat dan
misschien wel goed met de taal als communicatiemiddel, maar niet voor iedereen.
De man, met alle zaken die hem betreffen, kan zowel in de taal als in de werkelijkheid
de norm blijven bepalen. Het is immers een gegeven dat wat de norm is, niet
geëxpliciteerd behoeft te worden. De vrouw vertegenwoordigt de niet-norm, zij moet,
met de aan haar gerelateerde eigenschappen en posities, in de taal worden gemarkeerd.
De taal met de onduidelijke seksemarkering functioneert dus perfect voor die
taalgebruikers die de norm uitmaken. De dominee, de dokter, de herbergier - het zijn
natuurlijk mannen.
Hier ligt een taak voor de genderlinguïstiek. Deze richt zich vooral op het in kaart
brengen van vaste patronen in het taalgebruik die machtsuitoefening op basis van
sekse reflecteren. Het idee achter het onderzoek is dat deze machtsuitoefening
ongehinderd door kan gaan, zolang de taalgebruikers zich niet bewust zijn van die
gendergeladen taalgebruikspatronen. De taal werkt dan niet alleen als een reflector
van onrechtvaardigheden, maar zij bevestigt ze ook en houdt of maakt ze
vanzelfsprekend, net zoals dat het geval is bij opsomming van de Colijnplaatse helden.
Terug naar de beginvraag ‘Wie zijn wij?’. We laten de beroepsaanduidende
persoonsnamen en Colijnplaats achter ons en vragen ons af of er ook aan het algemeen
gebruik van het persoonlijk voornaamwoord wij machtspatronen zijn af te lezen.
Daarmee betreden we het onderzoeksterrein van de persoonlijke voornaamwoorden
voor het eerst onder genderlinguïstische invalshoek en we menen er dan ook goed
aan te doen met een omtrekkende beweging te beginnen.
Wie spreekt of schrijft, maakt - zonder erbij stil te staan - van veel meer ‘taal’
gebruik dan er in de taaldaad van de verwoording expliciet wordt. Het is bij een
taalgebruiksanalyse - teksten beschouwen we hier als het product van de taalkeuzes
van schrijvers of sprekers - dan ook heel belangrijk juist ten aanzien van dat
onuitgesprokene weet te hebben van structuurprincipes die aan een taal inherent zijn.
De theorie van Jakobson met het kernbegrip oppositie kan daarbij
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helderheid verschaffen. Jakobson gaat ervan uit dat taal, veel meer dan aan de
oppervlakte zichtbaar is, gestructureerd is volgens binaire opposities. Dit verschijnsel,
dat op alle niveaus van taal voor hem herkenbaar is, laat zich het gemakkelijkst
demonstreren vanuit de fonologie. Bij de woorden met, pet, bed wordt in de uitspraak
de oppositie tot stand gebracht door m, p en b. De m staat als nasaal in binaire
oppositie tot de niet-nasale p en b; p en b staan in binaire oppositie tot elkaar omdat
de eigenschap ‘trilling van de stembanden’ zich wel bij b maar niet bij p voordoet.
Op het terrein van de klankleer is dit een onschuldig gegeven, op het niveau van
woordbetekenissen heeft deze inherente structuur grote gevolgen voor wat wij als
taalgebruikers automatisch aan betekenissen inbrengen zonder dat deze expliciet in
woorden zijn uitgedrukt.
Voor onze analyse van wij zijn we nu meteen attent gemaakt op de opposities
waarin dit persoonlijk voornaamwoord geprojecteerd kan worden. Gaat het hier om
de oppositie enkelvoud/meervoud ofwel ik tegenover wij? Dat is mogelijk. Het wij
van twee of meer auteurs die samen een tekst schrijven: ‘We zeiden het al in hoofdstuk
vier’, staat dan tegenover het ik van de solo-auteur: ‘Zoals ik in hoofdstuk vier al
zei’. Anders echter dan wij aanvankelijk dachten, vervult wij door de schijn van
meervoudigheid dikwijls heel andere functies. Er zal bij het gebruik van wij vrijwel
altijd een ik zijn die het wij doet klinken. De ik die wij zegt, kan een meervoudigheid
suggereren die er in feite niet is. Zo kan de ik het woord nemen en alle huisgenoten
insluiten met een uitspraak als: ‘Er komt hier geen tv in huis, wij houden niet van
hol amusement’, terwijl het zeer de vraag is of de tienerkinderen zichzelf wel tot dit
wij wensen te rekenen. De ik kan ook zichzelf ten onrechte in het wij opnemen, zoals
nogal eens gebeurt tussen volwassenen en kinderen of tussen verzorgers en
zorgafhankelijken: ‘Kom, het is acht uur; we gaan naar bed’ en ‘Ziezo, we gaan ons
eens lekker douchen’.
Als wij niet zonder meer het meervoud van ik betekent, dan blijkt er meestal sprake
van een ik die niet alleen kan uitmaken welke uitverkorenen tot wij behoren, maar
die ook de macht heeft zichzelf al dan niet tot het wij te rekenen. Bovendien kan deze
zich als woordvoerder opwerpen en zo handelen of denken van de leden van het wij
bepalen.
Behalve in de enkelvoud-meervoudoppositie kan wij evenwel ook gedacht worden
in de trits wij/jullie/zij. (Aan u besteden we hier geen aandacht, al zou het feit dat in
de wij/u-oppositie u de machtiger partij is, wellicht nog opmerkelijke resultaten
kunnen opleveren). De driedeling wij/jullie/zij blijkt op Jakobsons wijze in binaire
opposities te splitsen. Dit resulteert opnieuw in een verrassing. De meest voor de
hand liggende oppositie is die van wij en jullie enerzijds, beide subjectsposities,
tegenover zij, in de positie van de anderen. Daarnaast constateerden wij in wij versus
jullie de oppositie spreker/hoorder. Dit lijkt een symmetrische verhouding, niet alleen
doordat beide posities subjectposities zijn, maar ook omdat in de interactie mensen
voortdurend de positie van spreker verwisselen voor die van hoorder, en andersom.
Ze hebben elkaar bovendien nodig: geen spreker zonder hoorder, geen hoorder zonder
spreker. We meenden van doen te hebben met een complementaire oppositie met
gelijkwaardige leden. Dat zou ons echter afvoeren van de theorie van
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Jakobson, die zich niet alleen alle taalstructuren als binaire opposities voorstelt, maar
die er bovendien van uitgaat dat elke oppositie in principe privatief en dus hiërarchisch
is. We moesten dus opnieuw naar de oppositie wij/jullie kijken met de vraag of het
tweede lid van de oppositie wordt gedefinieerd door het ontbreken van een eigenschap
die het eerste lid toekomt. Dat is inderdaad het geval met de oppositie wij/jullie.
Sprekers, wij, hebben immers het woord, en luisteraars hebben dat per definitie niet.
Alweer anders dan we aanvankelijk gedacht hadden, is de wij/jullie-relatie niet
symmetrisch, maar gefundeerd in macht. De ik in wij maakt de dienst uit, de luisteraars
hebben de beurt af te wachten.
Dat wij de macht hebben over jullie betekent niet alleen dat in normale gevallen
slechts met toestemming van de spreker het woord toevalt aan jullie, het betekent
ook dat de spreker kan bepalen op grond van welke criteria de jullie aan het woord
worden gelaten, en vaak ook wie de woordvoerder van de jullie-groep zal zijn. Dit
laatste zal in een gesprek vrijwel nooit in taal worden uitgedrukt. Meestal is het
voldoende één lid van de groep aan te kijken. Op de vraag ‘Wat vinden jullie
daarvan?’ wordt met de uitnodiging tot terugpraten aan dat ene lid impliciet de
opdracht gegeven als vertegenwoordiger van een vastgestelde groep een mening te
ventileren. In een debat dat ooit heeft plaatsgevonden tussen een minister en leden
van allerlei vredesbewegingen begon de minister heel slim met de vraag: ‘Wat vinden
jullie van totale ontwapening?’. De vredesactivisten, die gekomen waren om hun
gemeenschappelijk standpunt over het plaatsen van kernkoppen op Nederlands
grondgebied aan de orde te stellen, raakten met elkaar in de clinch en hadden het
nakijken. De spreker had de kans gezien de groep niet volgens hun eigen,
gemeenschappelijk uitgangspunt te benaderen, maar vanuit een door hem (de minister
was een man) aan de orde gesteld verband.
Het is slechts één van de problemen waarvoor het gebruik van jullie de
aangesprokene(n) stelt. De aanspreekvorm jullie kan namelijk ook gebruikt worden
ten aanzien van één persoon die dan gewild of ongewild de mening van een groep
mag formuleren. Dat ene allochtone lid van de commissie, die ene vrouw in het
bestuur, ze kunnen opeens uit het wij gestoten worden, als de woordvoerder hen
aanspreekt met: ‘Wij willen daar graag een speeltuin, maar wat vinden jullie
daarvan?’. Dergelijk gebruik van jullie om een individu als lid van een categorie aan
te spreken, levert bij de aangesprokenen een gevoel van onbehagen en uitgesloten
worden op, maar wordt toch vaak niet precies herkend voor wat het is. Dat zelfs
taalspecialisten de functie van dit gebruik van jullie kan ontgaan, demonstreert het
volgende voorbeeld.
Een onvoorzichtige fietser werd eens bijna door een motorrijder aangereden. Er
was een getuige in de persoon van de belangrijke taalkundige C.B. van Haeringen.
Toen de motorrijder hem (de taalkundige was een man) vroeg als getuige op te treden,
sprak de geleerde, zoals hij zelf in een wetenschappelijk artikel vertelt: ‘Tja, maar
jullie motorrijders rijden ook wel wat hard’. Hiermee maakte hij die ene motorrijder
tot vertegenwoordiger van een groep en gaf deze zelfs een slechte eigenschap die de
motorrijder juist niet had gemanifesteerd.
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De motorrijder riposteerde met ‘Jullie is een jodenwoord’. Dat de taalkundige toen
nog niet begreep dat hij met een niet-meervoudig, maar etiketterend jullie een fraai
staaltje van discriminerend taalgebruik weggaf, blijkt uit zijn conclusie: ‘Het is
merkwaardig dat het voornaamwoord jullie bij minder beschaafden in Holland een
zekere tegenstand ontmoet’.
Vanuit gewone gebruikersgevallen van wij en jullie kan elke taalwaarnemer die
er aandacht aan wenst te besteden, de macht van de spreker over de hoorder of
hoorders constateren. De door ons gegeven voorbeelden zijn met vele uit te breiden,
waarbij mogelijk nog andere scheve verhoudingen aan het licht kunnen komen. De
reden waarom deze ongelijke verhouding juist bij het persoonsaanduidende wij en
jullie zo weinig opvalt, moet wellicht gezocht worden in de andere oppositie waarin
we de trits wij/jullie/zij hebben gesplitst. Als jullie samen met wij tegenover zij staat,
zijn de kaarten geschud: wij en jullie communiceren niet met, maar over zij. Ten
opzichte van zij heeft jullie een aan wij verwante positie: subjecten staan tegenover
het niet-subject.
De vraag ‘Wie zijn wij?’ bracht ons tot een kleine exploratie van een deel van ons
persoonlijkvoornaamwoordsysteem. De genderlinguïstische alertheid voor eventuele
machtspatronen in taalgebruik leverde op dat we wij minder zijn gaan zien als een
optelsom van ikken en meer als een taalelement dat, verhuld in egalitaire
meervoudigheid, machtsuitoefening kan bevorderen. Het levert in de communicatie
geen problemen op, zo schijnt het. Alles gaat goed. De vraag is alleen ook hier: goed
voor wie?
Hoewel een genderlinguïstische analyse geslaagd mag heten - altijd voorlopig
natuurlijk - als daardoor meer zicht is gekregen op structuren en patronen van
taalgebruik die de symbolische overheersing van minder machtigen bevorderen, is
een dergelijke analyse toch ook bedoeld om uitspraken te doen over de rol van taal
inzake man-vrouw verhoudingen. Onze overwegingen naar aanleiding van de vraag
‘Wie zijn wij?’ met betrekking tot het gebruik van beroepsnamen, gaven een tekort
van ons taalsysteem te zien dat veelzeggend is voor de maatschappelijke
machtsverhouding tussen vrouwen en mannen. De exploratie van persoonlijke
voornaamwoorden behoeft op dat punt nog aanvulling. Door de privatieve oppositie
als ingang van het onderzoek te kiezen en ons steeds af te vragen wie de norm is en
wie de gemarkeerde positie inneemt, stuitten wij op een asymmetrie in de taal die
nauwelijks wordt waargenomen doordat deze, alweer, degenen die het voor het
zeggen hebben, niet hindert. Als de wij-zegger een man is, kan hij zich door het
simpele wij woordvoerder maken van de menselijke soort waarvan hij immers de
norm is: ‘Wij zijn de belangrijkste creaturen der aarde’. Ook als het om een
mannengroep gaat, zal er meestal geen markering nodig zijn: ‘We mogen in het leger
geen lang haar dragen’. Als een vrouwelijke woordvoerder zich laat horen, zal zij
ter voorkoming van onduidelijkheid al gauw de markering toevoegen: ‘wij vrouwen’.
Als een vrouw zou zeggen: ‘We mogen in het leger lang haar dragen’, zou het immers
onduidelijk zijn of het we zowel mannen als vrouwen insluit of enkel aan vrouwen
refereert. Of een vrouw met ‘We zijn de belangrijkste

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002

7
creaturen der aarde’ woordvoerder voor de gehele soort kan zijn, lijkt ons de vraag.
De genderlinguïstische ontdekkingsreis naar aanleiding van de vraag ‘Wie zijn wij?’
leverde voorlopig op dat er zwakke plekken tot zelfs een manco geconstateerd moesten
worden in de uitdrukkingsmogelijkheden van de taal zoals die ons nu ter beschikking
staat. De verantwoordelijkheid daarvoor moet, gezien de inherente expressiecapaciteit
van taal, bij de taalgebruikers zelf gelegd worden en wel bij alle taalgebruikers.
Symbolische overheersing brengt immers met zich mee dat de overheersten de
taalgewoonten van de overheersers delen en zo de voor hen nadelige talige toestand
ook door het eigen taalgebruik continueren. Aangezien de machtsmechanismen van
het alledaagse taalgebruik vaak nauwelijks waarneembaar zijn en ze, oppervlakkig
gesproken althans, de communicatie niet hinderen, worden de meeste taalgebruikers
het liefst met rust gelaten op dit punt. Kritische reflectie op het eigen taalgebruik
vertraagt immers de normale gang van zaken. Renate Dorrestein, die briljant
schrijverschap paart aan strijdbaar feminisme, meldt desondanks in het voorwoord
van Het geheim van de schrijver, het boek waarmee ze beginnende schrijvers inzicht
in schrijfprocessen wil verstrekken:
‘De auteur’ én ‘de lezer’ noem ik steeds ‘hij’. Dat is geen afspiegeling van de
werkelijkheid. Een ‘zij’ was statistisch gesproken misschien realistischer geweest,
maar ik buig hier zonder verder commentaar het hoofd voor de conventie.’
Daarmee kiest zij voor vaart en gemak en gaat voorbij aan de eenzijdig
gedachtesturende werking van het voortdurend optreden van hij waarmee zowel man
als vrouw bedoeld wordt - een taalgebruik waarvan de voor vrouwen nadelige
machtswerking bekend is.
Veelal gaat deze laconieke houding ten opzichte van taalgebruik gepaard met de
taalkundige opinie dat de taal, die immers de werkelijkheid reflecteert, zodra de
maatschappij ten goede verandert vanzelf haar vrouwonderdrukkende structuren zal
verliezen. Ingrijpen in de taal wordt niet alleen overbodig geacht, maar ook
onmogelijk, of het nu gaat om regelgeving van hogerhand of om individueel
taalgebruikersinitiatief.
Het genderlinguïstisch onderzoek leert dat de zaken genuanceerder liggen.
Inderdaad zal de taal zich wijzigen naar de behoeften van een zich veranderende
maatschappij. Er moet echter ook, en wel direct, ingegrepen worden in de
gedachtesturende werking van de taal. Wie de normtaal gebruikt, bevestigt impliciet
de centrale plaats van de machtigen ten koste van de minder machtigen. Doorgaan
met het gebruik van gendergeladen patronen en structuren zal de verbetering van de
maatschappelijke verhoudingen vertragen. Wie meent dat ingrijpen in de taal
onmogelijk is, kent de feiten niet. Afgezien van recente taalwetten in landen om ons
heen die de hij-zij kwestie en het gebruik van beroepsnamen regelen, leert de
geschiedenis ons meer en minder succesvol
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ingrijpen door autoriteiten bij de vorming van het Nederlands als standaardtaal.
Decreten en verboden ter regeling van het taalgebruik achten wij echter niet
wenselijk. Het doel van de genderlinguïstiek is de resultaten van het onderzoek
zodanig in dienst te stellen van de taalgebruikers dat die zich bewust worden van het
machtsspel waaraan zijzelf, in welke positie dan ook, deelhebben en dat ze bovendien
inzicht krijgen in de conventionele uitdrukkingswijzen en de vaste structuren waarin
dat machtsspel vorm krijgt. Natuurlijk zal geen genderlinguïst er zich voor schamen
mogelijke alternatieven aan te dragen, maar de keuze wordt principieel bij de
taalgebruiker gelegd. Dat er veel alertheid van kritische taalgebruikers wordt gevraagd,
alleen al op het gebied van het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden in het
Nederlands, is iets wat bij onze eerste verkenning van dit terrein wel duidelijk is
geworden.
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T. de Smet
........... Pontus De Voorloper
Belang en perceptie van de zestiende-eeuwse spellingregelaar Pontus
de Heuiter
1 Inleiding
Aan pathos is er nooit een tekort geweest in het Nederlandse spellingdebat. Willem
Bilderdijk beweerde te willen sterven voor zijn spelling, Jacobus Wille zag in de
spelling-Kollewijn een spelling in strijd met de christelijke wereldbeschouwing, en
Alfred Haighton introduceerde het neologisme ‘cultuurbolsjewist’ als benaming voor
een voorstander van spellingaanpassing. In diezelfde pathetische traditie past Piet
Paardekoopers uitspraak dat de spellingvereenvoudiger Roeland Anthonie Kollewijn
de Luther van onze spellinggeschiedenis is (Paardekooper 1991). Andere
spellingprogressieven spreken zelfs over Kollewijn als over de Messias zelve. Maar
geen Messias zonder apostelen (De Vooys, Berits, Paardekooper en anderen) en
voorlopers of profeten. Voor de eretitel van de ‘Johannes De Doper’, of ‘Johannes
De Voorloper’ zoals de orthodoxe christenen hem noemen, komt ongetwijfeld de
zestiende-eeuwse kanunnik en historicus Pontus de Heuiter (ook wel verlatijnst als
Pontus Heuterus) in aanmerking. Ondanks het feit dat zijn Nederduitse Orthographie
reeds in 1581 verscheen, zijn De Heuiters spellingideeën nog steeds
verbazingwekkend modern en actueel in hun streven naar eenvoud en toepasbaarheid.
De Heuiter kon dan ook op veel sympathie rekenen bij de Vereniging tot
Vereenvoudiging van onze Spelling, die in 1893 door Kollewijn was opgericht. Een
van Kollewijns medestanders, Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (1924: 267-268),
noemde De Heuiter zelfs ‘een voorloper van de vereenvoudigde spelling’ met ‘zeer
gezonde denkbeelden’. Het is echter merkwaardig dat na het grotendeels ‘slagen’
van het Kollewijn-project in de periode 1934-1947 de persoon van De Heuiter terug
in de vijver der vergetelheid is geraakt waaruit hij was opgevist door de
Kollewijnianen. Niet alleen doen nieuwe spellingprogressieven geen beroep meer
op zijn naam, maar ook in de linguïstische geschiedschrijving van onze taal is er
voor de kanunnik geen prominente plaats meer. Weliswaar was er een opleving in
de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw, maar die vond plaats in een tijdgeest
van grote aandacht voor de begindagen van onze neerlandistiek onder impuls van
taalkundigen als Caron en Dibbets, wat o.a. resulteerde in heel wat tekstuitgaven van
taalkundige werken uit de zestiende en zeventiende eeuw (e.g. Leupenius 1958,
Spieghel 1962, De Heuiter 1972). Men moet echter vaststellen dat bijvoorbeeld een
tijdgenoot van De Heuiter als Spieghel met zijn
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Twe-spraack uit 1584 een heel wat prominentere plaats in de geschiedenis van de
Nederlandse taalkunde inneemt. In wat volgt zullen we trachten De Heuiters ideeën
over spelling samen te vatten, en ze te evalueren in het licht van de Nederlandse
spellinggeschiedenis. Op die manier willen we een beter beeld krijgen van het belang
van die ideeën, alsook van het hoe en waarom van de wisselvallige perceptie van
deze zestiende-eeuwse spellingregelaar.

2 Pontus de Heuiter
De Heuiters ideeën over taal en spelling zijn onmiskenbaar mede gevormd door zijn
persoonlijke ervaringen in de woelige zestiende eeuw. Hij werd op 23 augustus 1535
te Delft geboren als zoon van de schout Johannes. Zijn opleiding kreeg hij te Leiden
en te Mechelen. Rond 1560 ondernam hij een studiereis door Frankrijk, waar hij de
spellingideeën van Franse humanisten leerde kennen. Na die reis werd hij kanunnik
te Gorkum. Als katholiek werd hij door de geuzen in 1572 gevangen genomen, en
slechts op het nippertje ontkwam hij aan de dood. Hij vluchtte naar West-Vlaanderen
en werd voor een drietal jaren pastoor te Jabbeke. In 1581 verscheen zijn Nederduitse
Orthographie. Een jaar later ondernam De Heuiter een nieuwe reis door Frankrijk.
Na nog een aantal andere omzwervingen werd hij in 1587 kanunnik te Deventer. In
1591 moest hij echter omwille van de protestantse inname van die stad opnieuw naar
de Zuidelijke Nederlanden vluchten, waar hij op 6 augustus 1602 (te Sint-Truiden)
stierf. Naast de Nederduitse Orthographie verschenen van zijn hand een aantal
geschiedkundige werken.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat De Heuiter niet onder zijn kerktoren is
blijven leven. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat Pontus de Heuiter bij ons weten
de eerste was die niet zijn dialect (het Delfts of het Leids) als basis voor zijn
spellingvoorstellen nam (zoals voorgangers als Joas Lambrecht (Néderlandsche
Spellijnghe, 1550) en Antonius Sexagius (De orthographia linguae belgicae, 1576),
maar een beginnende eenheidstaal, waarvan hij zelf op zijn omzwervingen gebruik
maakte. In dit opzicht is hij in de tegenstelling particularisten-integrationisten, beslist
tot de tweede categorie te rekenen. Alleen al daardoor verdient De Heuiter een
belangrijke plaats in de Nederlandse spellinggeschiedenis. In wat volgt bespreken
we in detail De Heuiters ideeën over spelling zoals ze geformuleerd werden in zijn
Nederduitse Orthographie.

3 Nederduitse Orthographie (1581)
De Nederduitse Orthographie (verder: NO) bestaat uit 111 bladzijden. Zoals dat met
wel meer humanistische werken het geval is, is de eigenlijke tekst omgeven door
een aantal voor- en nawoorden. Zo begint NO met een gesprek tussen het ‘Bouc’ en
zijn ‘Meester’, waarin vooral de nadruk gelegd wordt op het relatief oncontroversiële,
niet-schadelijke karakter van het werk: het boek handelt niet over geloof, het zet niet
aan tot strijd of tot haat. In wat de schrijver een ‘tijt onvrij’ noemt was het
benadrukken van dit aspect zeker geen overbodige luxe:
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De Heuiter was al in contact gekomen met vervolging vanwege zijn denkbeelden
over geloof en politiek, en wenste ongetwijfeld geen herhaling. Opvallend in dit
gesprek tussen boek en meester is de opmerking dat De Heuiters spellingideeën voor
de publicatie ervan beoordeeld werden door een aantal personen1. Het valt te
betwijfelen dat De Heuiter een grote spelling-enquête organiseerde zoals de
rederijkerskamer De Eglantier dat in 1583 zou doen ter voorbereiding van de
Twe-spraack, maar de bovenstaande opmerking wijst er wel op dat De Heuiter geen
zonderling was die op zijn zolderkamertje een spelling in elkaar knutselde zonder
rekening te houden met andere denkbeelden.
Op dit gesprek tussen het boek en de meester volgen nog twee korte berichten aan
de lezer, één van een zekere Michiel Oortwijns2 en één van Pontus' halfbroer Iason.
Daarna een voorwoord van de schrijver zelf. Op bladzijde 21 begint dan het eigenlijke
boek, met een klankleer waarin, volgend op een aantal taalhistorische beschouwingen,
de klanken van het Nederlands één voor één beschreven worden. Op bladzijde 82
volgt dan het eigenlijke onderwerp van dit artikel: Pontus' orthografie.

4 De Heuiters orthografie
Deze orthografie (ofte ‘zommige regels in t'gemeen dienende om wel spellen en
schriven, so wel in redens als woorden’ (De Heuiter 1972: 67)) bestaat uit 16
spelregels, waarvan de laatste twee weinig met spelling te maken hebben. Het is dan
ook een illusie te denken dat men uitsluitend door het lezen van deze regels een
volledig beeld kan krijgen van De Heuiters spellingideeën. Ook in de klankleer
worden immers al spellingprincipes beschreven, zoals ook in de orthografie
niet-orthografische opmerkingen opduiken, onder meer over het belang van het
purisme. Daarnaast krijgt men natuurlijk een goed beeld van De Heuiters
spellingideeën door eenvoudigweg de in NO gebruikte spelling te bekijken. Dan valt
op dat De Heuiter gebruik maakt van 24 letters (geen <j> en <y>), onder invloed
van het Latijn de klankencluster /ks/ weergeeft als <x> (in bijvoorbeeld <zulx>), en
nog steeds, zoals dat in de Middeleeuwen gebruikelijk was, vaak assimilatie (<vinnen>
in plaats van <vinden>) en clisis (<hijt>, <tGriex>) uitdrukt. Verder valt op dat De
Heuiter soms zondigt tegen zijn eigen spellingregels, iets wat ook in andere
humanistische werken over spelling voorkomt3.
Als basisprincipe bij het spellen gaat De Heuiter uit van het zogenaamde
fonematische principe: het principe van het schrijven zoals men spreekt. Dit past
volledig in de Europese traditie, en is dus niet verwonderlijk. In tegenstelling echter
tot de meeste van zijn collega's blijft De Heuiter dicht bij dit fonematische principe,
en perkt hij het dus amper in door andere principes. Uit vormen als <lant> en <geluit>
blijkt De Heuiters verwerping van het in die tijd steeds populairder wordende
gelijkvormigheidsprincipe, dat door Spieghel in zijn Twe-spraack verdedigd zou
worden en uiteindelijk zou leiden tot de hedendaagse spellingvormen <land> en
<geluid>.
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Hier hebben we al een eerste reden waarom de Kollewijnianen De Heuiter in hun
hart sloten: ook al was de afschaffing van het gelijkvormigheidsprincipe geen officieel
programmapunt van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling
(voornamelijk omdat de Kollewijnianen bij het voorstellen van spelling-wijzigingen
ook rekening wilden houden met de eeuwenlange traditie van de Nederlandse spelling
(Kollewijn 1916)), toch zullen er weinig Kollewijnianen geweest zijn die enthousiast
waren over dit principe.
In spellingregel 6 (De Heuiter 1972: 71) spreekt De Heuiter zich expliciet uit over
een consequent doortrekken van dit gelijkvormigheidsprincipe, dat later gepropageerd
zou worden door o.a. Anthonis De Hubert in zijn Noodige waarschouwinge aan alle
liefhebbers der Nederduijtze tale (1624): volgens die redenering zou men ‘will’ en
‘still’ moeten schrijven omwille van ‘willen’ en ‘stille’ naar analogie van ‘werk’ en
‘werken’ en ‘mooi’ en ‘mooie’. De Heuiter ziet het nut van vormen als ‘will’ echter
niet in, ‘daer nohtans een l genouh’ is (De Heuiter 1972: 71).
Dit past volledig in het beeld van wat een van de belangrijkste spellingregels der
NO is, met name spellingregel 3 (De Heuiter 1972: 68-69). In deze spellingregel
roept De Heuiter op om geen letters te spellen die niet strikt noodzakelijk zijn. Hij
geeft een flink aantal voorbeelden, waarvan dit er een aantal zijn:
Te weten: in oirzaecke wat douter e en c? Ghelijcke wat douter h. [en] ij?
Ick wat douter c. of k? [...] schrijft oorzake gelike ic of ik [.] (De Heuiter
1972: 68)
Een aantal ‘eigenaardigheden’ in De Heuiters spelling wordt verklaard door deze
afkeer voor ‘onnotelicke vocalen en consonanten’. Zo vindt hij het niet nodig <ch>
te spellen, en beperkt hij zich tot <h>: <opreht>, <nohtans>. Ook de <w> in woorden
als <vrouwen> is volgens De Heuiter onnodig: <vrouën>.
Deze afkeer voor onnodige letters was een aspect van De Heuiters orthografie dat
op grote bijval kon rekenen in kringen van de Vereniging tot Vereenvoudiging van
onze Spelling. Zo pleitte regel 5 van de 9 nieuwe spellingregels van de Vereniging
voor het weglaten van de <h> in woorden als <thee> en <thans> (Royen 1949: viii).
Maar het meeste enthousiasme bij de Vereniging zal wel De Heuiters verwerping
van de etymologie bij de spelling opgeroepen hebben. De Kollewijnianen hadden
van in het begin hun pijlen voornamelijk op de etymologische geleerdheid van De
Vries en Te Winkel gericht, omdat deze geleerdheid het spellen onnodig lastig maakte
(Kollewijn 1916). Hoewel het grote belang van het etymologische principe in de
spelling-De Vries en Te Winkel grotendeels verklaard kan worden uit het feit dat
Matthias de Vries en Lammert te Winkel etymologen waren, mag men niet blind
zijn voor de vaststelling dat reeds vroeger etymologische informatie uitgedrukt werd
in de Nederlandse spelling en De Vries en Te Winkel zich bij het ontwerpen van hun
spelling ten dele op die traditie baseerden. Zo had Sexagius reeds een verschil gemaakt
tussen <s> in auslaut en <sch> in auslaut, waarbij deze laatste spelling terugging op
de
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Oudgermaanse /sk/. Gevolg was dat men niet <mens> maar <mensch> spelde, en
niet <Nederduits> maar <Nederduitsch>. Vanuit zijn overtuiging dat men geen letters
moet spellen die niet strikt nodig zijn (cf. supra) verwierp De Heuiter deze
etymologische spelling in zijn spellingregel 9 (De Heuiter 1972: 72). Vandaar dat
de titel van zijn boek Nederduitse Orthographie is, in schril contrast met de
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst van Spieghel en latere publicaties zoals
Vondels Noodigh Berecht over de Nederduitsche misspellinghe uit 1654 en Arnold
Moonens Nederduitsche Spraekkunst uit 1706.
Deze etymologische <sch> in auslaut was nog steeds een onderdeel van de
Nederlandse spelling ten tijde van het Kollewijniaanse project, en was een van de
voornaamste mikpunten van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling.
In de reeds vermelde regel 5 van de Vereniging werd opgeroepen de niet-uitgesproken
<ch> van <sch> weg te laten in woorden als <visch> en <hollandsche> (Royen 1949:
viii).
Een ander etymologisch onderdeel van de spelling-De Vries en Te Winkel dat
door de Kollewijnianen werd gecontesteerd was het onderscheid tussen <o> en <oo>
en tussen <e> en <ee> in open lettergrepen. Door de verschillende afkomst van de
eerste klinker spelde men de groente <koolen> anders dan de brandstof <kolen>. De
<a> en de <u> daarentegen werden steeds enkel gespeld in open lettergrepen. De
Vereniging stelde in regels 1 en 2 van haar programma voor om de <e> en de <o>
in open lettergrepen nooit te verdubbelen (<veren>, <lopen>), tenzij, wat de <e>
betreft, op het einde van een woord (<twee>) en in afleidingen daarvan en
samenstellingen daarmee (<tweetjes>, <tweekamp>) (Royen 1949: viii). Opnieuw
vindt men dit etymologische onderscheid van De Vries en Te Winkel reeds terug in
de periode van het humanisme, en opnieuw merkt men dat De Heuiter de voorloper
van de Vereniging was. Hij spelde steeds enkel in open lettergrepen: niet alleen
<talen>, maar ook bijvoorbeeld <lopen>. De Vooys schrijft dan ook:
In zijn soberheid, in zijn verwerping van de etymologie bij de
spellingregeling is Pontus de Heuiter een voorloper van de vereenvoudigde
spelling. (De Vooys 1924: 268)
De Kollewijnianen hamerden er dan ook op dat de lange spellingtraditie waarop
tegenstanders van spellingvereenvoudiging zich baseerden, niet zo uniform is als die
wel eens beweerden, en dat ook aan het begin van onze spellinggeschiedenis bepaalde
spellingprincipes niet onaantastbaar waren, dat met andere woorden ook de ideeën
van Kollewijn en zijn medestanders een lange traditie hebben. Aangezien de
tegenstanders van spellingverandering nogal de nadruk legden op ‘hun’ traditie, en
het Kollewijn-project voorstelden als ‘een revolutionaire aanslag op een overoude
spellingtraditie’ (De Vooys 1959: 79) die geen rekening hield met de lessen van het
verleden, was dit een niet onbelangrijk argument in het hele spellingdebat.
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5 Belang en perceptie van de Nederduitse Orthographie
Het feit dat de spellingideeën van Pontus de Heuiter vrijwel geen navolging kregen
en pas na het slagen van het Kollewijn-project enigszins werden verwezenlijkt,
betekent niet dat deze spellingideeën intrinsiek minder belangrijk of waardevol zijn
dan die van bijvoorbeeld Hendrik Laurenszoon Spieghel, wiens ideeën wel door de
eeuwen heen populair bleken te zijn. Het succes van Spieghels ideeën kan niet
verklaard worden door interne factoren. Spellingconservatieven (e.g. Molewijk 1992)
suggereren wel eens dat onze spelling zich op een haast natuurlijke wijze tot een
functioneel adequate spelling heeft ontwikkeld waaraan niets dient veranderd te
worden. Deze zienswijze is geïnspireerd door de idee dat de evolutie van biologische
systemen gericht is op verbetering, op optimalisering, met andere woorden dat
biologische systemen zich autonoom ‘naar boven’ ontwikkelen (Popper en Lorenz
1985). Ook de Nederlandse spelling zou zich dan behoorlijk autonoom ontwikkeld
hebben van een chaotisch middeleeuws boeltje tot onze huidige rijke spelling, die
een ‘orthografische eindtoestand’ bereikt heeft. Dit zou dan betekenen dat Spieghels
ideeën zich hebben kunnen doorzetten omdat ze intrinsiek beter zijn dan die van De
Heuiter. Maar toen er recent door een aantal dialectologen een spelling voor de
Brabantse dialecten werd ontwikkeld, opteerde men voor een spelling die ver van
ons Nederlands spellingsysteem is verwijderd, o.a. doordat men koos voor een
één-op-één-relatie tussen foneem en grafeem, voor het uitsluitend spellen van klanken
die men hoort, en voor het niet-gebruiken van op de etymologie gebaseerde verschillen
in de spelling van dezelfde klanken (Stichting Brabantse Dialecten en Noordbrabants
Genootschap 1999). Dit wijst erop dat onze huidige spelling niet intrinsiek beter is
dan andere voorgestelde systemen. In feite wijst het zelfs op het tegendeel. Het succes
van Spieghel dient dan ook extern verklaard te worden4. Spieghels werk werd gesteund
door een invloedrijke Amsterdamse kunstkring en kreeg een levendige aanbeveling
van de invloedrijke Coornhert, en verscheen ook in de stad die door de val van
Antwerpen in 1585 het economische en intellectuele centrum van de Nederlanden
werd: Amsterdam. Daardoor kon de Twe-spraack, nadat het in eerste instantie, net
als De Heuiters werk, eerder lauw ontvangen werd, een grote invloed gaan uitoefenen
op de intellectuele elite van de Nederlanden, nadat de troebelen van de Tachtigjarige
Oorlog in Amsterdam en omstreken hadden plaatsgemaakt voor de Gouden Eeuw
en op het totstandkomen van de standaardtaal. Spieghels ideeën kregen navolging
van zeventiende-eeuwse spellingregelaars als De Hubert, Vondel en Hooft, die het
gelijkvormigheidsprincipe overnamen (en het in het geval van De Hubert zelfs verder
doortrokken) en ook, net als Spieghel en in tegenstelling tot De Heuiter, bij lange
klinkers in gesloten lettergrepen kozen voor verdubbeling van het klinkerteken en
niet voor het uit de Middeleeuwen stammende gebruik van een <e> of een <i> als
verlengingsteken (<spraack> in plaats van <spraeck> of <spraick>). Door het grote
gezag en prestige dat voornamelijk Vondel en Hooft met hun literaire werk
verwierven, werden hun spellingideeën, inclusief de invloed van
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Spieghel, dan weer overgenomen door latere spellingregelaars tot ze Siegenbeek en
De Vries en Te Winkel zouden bereiken.
Aangezien De Heuiter, om in de religieuze beeldspraak van het begin van dit
artikel te blijven, de ‘Antispieghel’ was en dus niet in het succes van Spieghel kon
delen, werd de Nederduitse Orthographie genegeerd en vergeten. Ondanks het
historische belang van De Heuiter als eerste spellingregelaar die niet zijn dialect als
basis voor de Nederlandse spelling nam en ondanks de originaliteit van zijn
orthografische voorstellen, kreeg hij tot het begin van de twintigste eeuw amper
aandacht in de linguïstische geschiedschrijving, en moet men vaststellen dat
bijvoorbeeld Joas Lambrecht en Antonius Sexagius op meer belangstelling konden
rekenen.
Dit veranderde dus door toedoen van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze
Spelling. Toen echter het Kollewijniaanse project was volbracht, verdween de
belangstelling weer. Het is en blijft echter merkwaardig dat de post-Kollewijnianen
onder de spellingvereenvoudigers zich niet meer beroepen op De Heuiter. Weliswaar
zijn een aantal aspecten van De Heuiters spelling reeds in onze vernieuwde
Nederlandse spelling opgenomen (het wegvallen van de <sch> in auslaut en de <oo>
en <ee> in open lettergrepen); toch zijn er nog steeds overeenkomsten tussen De
Heuiters voorstellen en de huidige spellingvereenvoudigingsvoorstellen. We denken
dan aan het afwijzen van het gelijkvormigheidsprincipe en aan de wens om overbodige
letters uit de spelling te verwijderen. Wellicht ligt de verklaring in het feit dat er
onder spellingvereenvoudigers, mede onder invloed van invloedrijk maar niet geheel
onproblematisch onderzoek naar de rol van het gelijkvormigheidsprincipe bij het
lezen (beschreven in De Smet 1998: 339-340), geen consensus meer bestaat over
welke rol dat gelijkvormigheidsprincipe moet krijgen in een vereenvoudigde spelling:
sommigen pleiten voor afschaffing, anderen voor behoud, en sommigen zelfs voor
het wegwerken van uitzonderingen als <huis> en <raaf> die dan <huiz> en <raav>
zouden moeten worden. Men moet ook vaststellen dat woorden als <thee> en <thans>
niet meer zo'n scherpe doorn in het spellingvereenvoudigersoog vormen, dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de werkwoordsvormen en de <ei>/<ij>-alternantie (De
Smet 1998).
Het gebrek aan aandacht voor De Heuiter vanuit vereenvoudigershoek verklaart
echter niet waarom Pontus de Heuiter zo weinig aandacht krijgt in recente werken
over de geschiedenis van de Nederlandse taal(kunde). Dit heeft vermoedelijk te
maken met de keuze van de geschiedschrijvers voor een externe geschiedenis, waarbij
niet intrinsieke kwaliteit maar extern belang zeker in door conventies bepaalde
aangelegenheden als spelling - niet noodzakelijk het gevolg is van intrinsieke
kwaliteit) een leidraad is bij het schrijven, maar ook met het maatschappelijk en
ideologisch gewicht van de discussianten. Dat zien we aan het antagonisme tussen
De Heuiter en Spieghel, en tussen Vondel en Leupenius. Dat op deze manier een
belangrijk deel van onze linguïstische geschiedenis onderbelicht blijft, is jammer te
noemen5.
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Eindnoten:
1 Het gaat hier wellicht om onderwijzers.
2 Over deze Michiel Oortwijns is niets bekend.
3 Zo geeft De Heuiter (1972: 72) in zijn 9de spellingregel het voorbeeld <Crants>, ook al had hij
in spellingregel 7 gesteld dat de /k/-klank aan het begin van een woord als <k> en niet als <c>
dient geschreven te worden.
4 Het gaat hier niet om het in de taalkunde gebruikelijke onderscheid tussen de interne geschiedenis
van een taal (bijvoorbeeld de syncope van de intervocalische /d/ in het Vroegmiddelnederlands)
en haar externe geschiedenis (bijvoorbeeld de val van Antwerpen in 1585, die taalkundige
gevolgen had), maar om het onderscheid tussen de interne kwaliteiten van een werk en de
externe perceptie van dat werk, die niet noodzakelijk gebaseerd is op de interne kwaliteiten.
5 Dit geldt overigens niet uitsluitend voor de Nederlandse taalkunde. In de geschiedenis van de
algemene fonologie wordt zelden de zogenaamde First Grammarian genoemd, ook al heeft deze
anonieme twaalfde-eeuwse IJslander het systeem van de minimale paren ontdekt én toegepast
eeuwen voor de structurele fonologen dat zouden doen (Haugen 1972).
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Herman van der Heide
........... Prosodie en het taalonderwijs: ‘Watersnood’ van Gerrit
Achterberg
1 Inleiding
In het onderwijs van Nederlands als vreemde taal is tot nog toe weinig gebruik
gemaakt van literaire teksten als bron voor het lesmateriaal. De lees- en luisterteksten
worden meestal geselecteerd uit actueel en authentiek materiaal, zoals kranten,
tijdschriften en dergelijke, terwijl de literatuurles zich beperkt tot de primaire en
secundaire teksten van de literaire canon. Bovendien wordt literatuur gescheiden van
de taallessen. In Italië wordt literatuur gegeven in de moedertaal van de studenten
en meestal door andere docenten. Daardoor ligt de nadruk op vertaalde literatuur en
vormaspecten; literaire middelen kunnen niet getoetst worden aan de originele tekst.
Mijns inziens kunnen literaire teksten gebruikt worden in de taalles, terwijl de
literatuurles baat heeft bij het benadrukken van de talige aspecten van de literaire
tekst. Een integratie van taal- en literatuurcolleges stimuleert de studenten bij het
bestuderen van de literatuur en biedt interessant en relevant materiaal in de taalles.
Literatuur heeft een grote aantrekkingskracht en motiverende werking, mits op een
voor de studenten aantrekkelijke manier aangeboden. Het doel van de nu volgende
les is daarom tweeledig: enerzijds worden taalstructuren geoefend en anderzijds past
de les in een inleiding tot de poëzie van Gerrit Achterberg.
Bij het onderwijs van het Nederlands aan buitenlandse universiteiten bestaat meestal
een enorme discrepantie tussen de linguïstische en literaire competentie van de
studenten. Ze kunnen moeilijke literaire teksten wel aan, maar de taal vormt daarbij
een groot struikelblok. De gedichten van Achterberg bevatten veel ‘gewone’ taal en
het is de literaire context die de woorden en structuren een extra symboolwaarde
geeft. Het is daarom duidelijk dat de les ingebed moet worden in een serie colleges
over poëzie. Prosodie, beeldspraak, (on)grammaticaliteit, mythe en symbool zijn
daarbij aspecten die betrokken worden op de poëzie van Achterberg en worden
verbonden met taalkwesties als uitspraak, woordenschat, grammatica en pragmatiek.
De doelgroep bestaat uit gevorderde studenten, al kunnen de lessen wel aangepast
worden aan groepen studenten met verschillende linguïstische niveaus. De nu
volgende les past in een serie lessen die zich bezighoudt met de klankaspecten en
veel van de technische
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kwesties over versvoeten, ritme en metrum zijn in andere colleges al uitgebreid
behandeld. De duur van de hier aangeboden activiteiten varieert van 90 tot 120
minuten.

2 Presentatie
2.1 Luistertekst: proza in poëzie
Dat luisteren een vaardigheid is die veel geoefend moet worden, hoeft geen betoog.
Toch worden er in taallessen over het algemeen weinig gerichte luisteroefeningen
gebruikt. Het onderwijs concentreert zich meestal op grammatica en woordenschat,
ook omdat daar gemakkelijker elementen kunnen worden uitgelicht om te oefenen.
De gesproken taal, daarentegen, is er vanaf het begin met een heel arsenaal fonetische
uitdrukkingsmogelijkheden: klanken, intonatie, ritme komen tegelijkertijd op de
studenten af. Taal in de klas bestaat in de eerste plaats uit klanken, die helaas maar
al te gauw worden omgezet in grafische tekens en symbolen. De studenten maken
aantekeningen, zoeken woordbetekenissen op, vertalen in hun eigen taal en proberen
beelden en symbolen te verklaren en in linguïstische en literaire systemen in te passen.
Het taalleerproces, dat begint met het uitspreken van taalklanken, wordt vaak
ondergeschikt gemaakt aan het taalsysteem.
Ik zal in dit artikel luister- en spreekvaardigheidsoefeningen presenteren naar
aanleiding van het gedicht ‘Watersnood’ van Gerrit Achterberg. Dit sonnet staat als
‘Entr'acte’ tussen het tweede en derde bedrijf van Spel van de Wilde Jacht, en vormt
de overgang van een aan de aarde gebonden beeldspraak - het tweede bedrijf is
getiteld ‘In 't bos’- naar een loslaten van de vertrouwde omgeving en een hang naar
transcendentie, waarbij de reismetaforiek een grote rol speelt. Het derde bedrijf heet
‘Op reis.’ ‘Watersnood’ verwijst naar een historisch feit - de watersnoodramp van
1953 - en de strijd tegen het water in het algemeen. Dit extraliteraire aspect van het
gedicht moet zeker aan de orde komen.
De studenten zijn op de hoogte van de positie van het gedicht. De les past in een
volledige cursus over het dichtwerk van Achterberg, waarbij Spel van de Wilde Jacht
uitgebreid aan bod komt. Bij de presentatie wordt rekening gehouden met de
symboolfunctie binnen het groter geheel van Spel van de Wilde Jacht, maar bovenal
wordt het feit uitgebuit dat het gedicht spreektaal gebruikt en betrekkelijk losstaat
van de verhaallijn van de cyclus.
Het beschrijvende karakter en de thematiek maakt ‘Watersnood’ mijns inziens
zeer geschikt om het dualisme in de poëtica van Achterberg te demonstreren aan de
hand van de klankeffecten, terwijl tegelijkertijd uitspraakpatronen geoefend kunnen
worden. De tekst wordt allereerst als luistertekst door de docent gepresenteerd
Lees het gedicht voor als een prozatekst.
Laat de studenten samen achter de betekenis van moeilijke woorden komen.
Lees de tekst nog een keer voor.
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Ossip Zadkine's beeld De Verwoeste Stad Foto: Mary Fischer
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Zonder de ballast van connotaties en symboliek kan de docent de tekst ‘vertellen’ of
voorlezen, zonder daarbij een overdreven voordrachtstoon te gebruiken. Moeilijke
woorden en klanken kunnen op dit moment verklaard en geoefend worden.
Laat de studenten twee aan twee de tekst reconstrueren als een krantenbericht.
Confronteer ze met de eigenlijke tekst.

Een volgende oefening kan zijn het reconstrueren van de luistertekst als
krantenbericht, aangezien het hier gaat om een werkelijke gebeurtenis met belangrijke
verwijzingen naar de geschiedenis van Nederland. Foto's kunnen eventueel gebruikt
worden als illustratiemateriaal. De reconstructie van de studenten wordt vervolgens
geconfronteerd met de woordelijke tekst die echter nog niet als gedicht wordt
aangeboden, maar als krantenbericht:

Watersnood
Beelden van Zadkine stonden moeders daar babies boven de springvloed uit te beuren.
Zonen zagen hun vaders medesleuren; wat wordt een ouder in je handen zwaar; de
schuren van de boerderijen scheuren. Ratten en mensen klommen doorelkaar. Een
kind zat om haar dode pop te zeuren en was het ogenbliklijk zelf nog maar.
Het water steeg tegen het vee omhoog. De koppen groeiden van geluid en dood.
Het wurgde zich; de balg ondersteboven. Kippen vlogen als sneeuw de golven over.
Padvinders vonden later, vals en droog, katten in bomen; een portret, een brood.
Laat de studenten de tekst herschrijven als gedicht.
Confronteer de door de studenten geschreven tekst met het gedicht in versvorm

Dit is niet al te moeilijk, want het rijmschema van dit sonnet is tamelijk regelmatig:
abba (omarmend, beurtelings mannelijk en vrouwelijk rijm), baba (gekruist mannelijk
en vrouwelijk rijm), cdef, en vervolgens de laatste twee regels die het cd-rijm van
regels 9 en 10 herhalen. Er is bovendien halfrijm in de regels 9, 10, 11 en 12. Het is
belangrijk dat de studenten de tekst eerst hardop proberen te lezen om vervolgens
het gedicht op te schrijven. Dit reconstrueren van de oorspronkelijke tekst kan gedaan
worden in groepjes, waarbij één student schrijft en de anderen bijdragen door de
regels te dicteren. Na het groepswerk laat de docent het gedicht in versvorm op het
bord of de overheadprojector verschijnen, waarna eventuele verschillen met het werk
van de
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studenten besproken kunnen worden. Vervolgens is het noodzakelijk terug te keren
naar de afzonderlijke elementen van de tekst: de woorden.

3 Uitspraak en prosodie
3.1 Trochee of jambe? Accent en klemtoon
Bij het onderwijzen van de uitspraak van het Nederlands kunnen we drie verschillende
niveaus aanbrengen: ten eerste de afzonderlijke klanken, dan de woorden met het
woordaccent en vervolgens de zin en het zinsaccent. Intonatie en ritme bepalen in
hoge mate de begrijpelijkheid van de uitgesproken zinnen en het is voornamelijk op
dit niveau dat het gebruik van gedichten behulpzaam kan zijn bij het leren van de
juiste uitspraak. De eerste moeilijkheid bij het gedicht van Achterberg is het herkennen
van de zinnen. Meteen bij de eerste twee regels van het gedicht doet zich een probleem
voor dat zowel syntactische als fonologische consequenties heeft. Wat is het
onderwerp van de persoonsvorm ‘stonden’? Voordat we ons gaan concentreren op
de zin en het zinsaccent is het noodzakelijk de uitspraak van de afzonderlijke woorden
te oefenen. Dit kan gedaan worden door de aandacht te vestigen op de klemtoon of
het woordaccent. Elk woord dat meer dan één lettergreep heeft laat een hiërarchie
zien bij het gebruik van klemtoon: er zal altijd een patroon ontstaan waarbij het accent
op één lettergreep valt en dit gaat ten koste van de andere lettergreep of lettergrepen.
Dit overbekende feit levert vaak problemen op voor de student met een andere
moedertaal. Een student die bijvoorbeeld Frans of Italiaans als moedertaal heeft, zal
geneigd zijn het woordaccent naar de laatste (Frans) of voorlaatste (Italiaans)
lettergreep te verplaatsen, terwijl de Germaanse talen het woordaccent over het
algemeen juist op de eerste lettergreep leggen. Hierop zijn natuurlijk talloze
uitzonderingen en het is daarom niet altijd eenvoudig voor een vreemdetalenstudent
het juiste woordaccent met het eventuele secundaire accent te kiezen. Daarbij komt
dat in een accenttaal, zoals het Nederlands of het Engels, de zwak beklemtoonde
lettergrepen de neiging hebben samengeperst te worden tussen de accenten - met de
typische reductie van de volle vocaal tot schwa - en het is voor sprekers van een taal
als het Italiaans, waarin het aantal lettergrepen het tempo bepaalt, vaak erg moeilijk
te horen hoeveel lettergrepen er tussen de accenten staan. Dit geldt voor zowel het
woord- als het zinsaccent. Verschijnselen als assimilatie en elisie versterken dit effect
en het onderscheiden van de woordgrenzen en de afzonderlijke woorden levert dan
ook enorme problemen op voor een luisteraar. Er moet natuurlijk vooral geoefend
worden met woorden in context, maar om te beginnen is het nuttig te oefenen met
kleine eenheden: eerst de woorden zelf en vervolgens met kleine contextuele
eenheden.
Oefen met woorden en woordgroepen. Laat de studenten de woorden hardop
herhalen.
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In het gedicht ‘Watersnood’ komen veel zelfstandige naamwoorden in het meervoud
voor: ‘beelden’, ‘moeders’, ‘zonen’, ‘katten’ enz. Al die meervouden vertonen
hetzelfde uitspraak-patroon: accent op de eerste lettergreep met zwak accent op het
achtervoegsel. In het het geval van een meervoud op ‘s’(‘moeders’, ‘babies’) is de
zwakbeklemtoonde lettergreep steeds de tweede. De meeste werkwoordsvormen
hebben hetzelfde patroon: ‘beuren’, ‘scheuren’, ‘groeide’, ‘vlogen’, ‘vonden’. Het
gedicht laat zien wat in het Nederlands het meest voorkomende woordaccent is en
de sterk benadrukte eerste lettergrepen van al die woorden in het meervoud leggen
de lezer bij de voordracht een duidelijk spreektaalritme op. De belangrijke woorden
voor de receptie in een zin zijn meestal de zelfstandige naamwoorden en de
werkwoorden en ‘Watersnood’ laat dus zien wat in de spreektaal niet anders is. Een
gedicht is metrisch georganiseerde taal en de spreektaal legt de eis van een correcte
voordracht op. Ook een student die de regels van de uitspraak kent zal zorgen dat al
deze eerste lettergrepen accent krijgen. De versvoet, die aan dit uitspraakpatroon
beantwoordt, is de trochee: / x en men zou dus kunnen denken dat een trocheïsch
schema aan de basis staat van dit sonnet. De trocheïsche versvoet wordt vaak gebruikt
in kinderliedjes en rijmpjes, omdat het ritme goed past bij het natuurlijke woordaccent
en het is een goed idee op dit punt van de les een selectie van deze liedjes en rijmpjes
aan te bieden als oefenmateriaal.1
Laat de studenten rijmpjes of kinderliedjes opzeggen.

Het metrisch schema vervalt gemakkelijk in een dreun en het is deze dreun - in de
poëzie door de critici meestal met afkeuring beschouwd - die uitermate nuttig kan
zijn bij het aanleren van uitspraakpatronen. De Engelse term ‘drill’ voor oefeningen
met steeds hetzelfde patroon maakte vooral opgang in de audiovisuele methode van
de jaren '50 en '60, en dit soort oefeningen kan nog steeds dienen om veel
voorkomende patronen aan te leren. De herhaling bij deze oefeningen maakt het de
studenten mogelijk structuren te herkennen die aan de basis liggen van de taal en
daardoor zullen zij later ook de variaties en uitzonderingen waarvan de poëzie gebruik
maakt weten te waarderen.
Als we het trocheïsche schema proberen te herkennen in ‘Watersnood’ blijken er
complicaties op te treden. Niet alle woorden in het gedicht hebben hetzelfde
uitspraakpatroon en het zal duidelijk zijn dat het afwijkende accent extra nadruk
krijgt.
Laat de studenten de woorden naar accent indelen in versvoeten

Om de studenten nu te helpen bij het bepalen van zowel het woordaccent als de
metrische versvoet kan een oefening gedaan worden waarbij de woorden ingedeeld
worden in hun ‘natuurlijke’ versvoet. Naast de al genoemde trochee is er dan de
jambe: x /: ‘geluid’, ‘portret’ en ‘Zadkine’2, twee opeenvolgende trocheeën:
‘medesleuren’, ‘boerderijen’ en de dactylus: / xx: ‘watersnood’,
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‘padvinders’. Het woord ‘ondersteboven’ met het primaire accent op ‘bóven’ en het
secundaire accent op ‘ónderste’ kan beschouwd worden als bestaande uit
tweeëeneenhalve jambe met een stille heffing in het midden, maar het belang voor
de uitspraak in dit verband is mijns inziens voornamelijk het benadrukken van het
natuurlijke woordaccent en het al of niet samenvallen met de versvoet: valt het woord
gemakkelijk in het natuurlijke ritme of gaat er een tegengestelde impuls uit van het
metrisch schema ten opzichte van het ritme van de spreektaal? Het is op dit moment
wel duidelijk geworden dat het ritme van het gedicht van Achterberg niet naadloos
past op het schema van de eerder aangeboden liedjes (Jántje zág eens prúimen
hángen), waarbij de versvoet zich steeds regelmatig herhaalt.3 Het sonnet vertoont
zowel kenmerken van een jambisch als van een trocheïsch schema. Een
onregelmatigheid in het ritme, die zeker al door de studenten zal zijn opgemerkt, is
hiervan het gevolg.
Laat de studenten woordgroepen formeren

Een volgende drill kan een ander belangrijk ritmisch aspect van het gedicht aan het
licht brengen. De woordgroepen ‘ratten en mensen’ (r. 6) en ‘katten in bomen’ (r.
14) vertonen een vergelijkbaar ritme, dat de nadruk legt op de twee zelfstandige
naamwoorden. Dit is een veel voorkomend patroon in de spreektaal: het
nevenschikken van zelfstandige naamwoorden en het gebruik van een voorzetsel
tussen naamwoordgroepen. De studenten kan gevraagd worden zelf zulke groepen
te bedenken en vervolgens door middel van een ‘kettingdrill’ kan dit patroon geoefend
worden.
Oefen de woordgroepen hardop in een ‘kettingdrill’

Een kettingdrill betrekt alle studenten bij de oefening en gaat als volgt: de studenten
zitten in een kring; de eerste student zegt zijn bedachte zinnetje, bijvoorbeeld ‘dames
en heren’, vervolgens zegt de volgende: ‘heren in huizen’, waarbij dus het laatste
deel van de woordgroep herhaald moet worden en een nieuw gedeelte toegevoegd,
en zo gaat men verder, totdat de eerste spreker weer aan de beurt is. Omdat deze
woordgroepen aan het begin van de versregel staan en de klemtoon op de eerste
lettergreep van het eerste woord hebben, beginnen deze regels dus trocheïsch, maar
het voorzetsel en voegwoord, in niet-emfatisch taalgebruik zwak beklemtoond, doen
ons al snel kiezen voor een jambisch schema, zodat de accenten op ‘Ratten’ en
‘Kátten’ extra nadruk krijgen. Deze gevallen van accentverplaatsing, of antimetrie,
staan in dit gedicht zeker niet alleen - andere gevallen zijn ‘babies’ (r. 2), ‘Zonen’
en ‘zagen’ (r. 3), ‘Kippen’ (r. 12) en ‘Padvinders’ (r. 13) - en in alle gevallen is het
effect een versterking van de woordbetekenis en extra nadruk, een extra lading aan
deze in de context van het verhaal toch wat vreemde woorden. Door deze accenten
als antimetrisch te beschouwen hebben we dus gekozen voor een jambisch schema
met vijf voeten per regel:
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Watersnood (3)
Sonnet. Rijmschema: omarmend, gekruist, mannelijk en vrouwelijk rijm. Metrisch
schema: jambische pentameter.
Beelden van Zadkine
stonden moeders daar
/xxx/¶/x/xx

(10 lettergrepen, 4
heffingen; stille heffing:
‘daar’ + enjambement.
Antimetrie: ‘Beelden’
‘Zadkine’, caesura.)

A

babies boven de
(11 / 3, stille heffingen:
springvloed uit te beuren. ‘boven’, ‘uit’; zwevende
/ x x x x / x x x /x
toon: ‘springvloed’;
antimetrie: ‘babies’)

B

Zonen zagen hun vaders
medesleuren,
/x/xx/x/x/x

B

(11 / 5, antimetrie:
‘Zonen’, ‘zagen’; zwak
accent op ‘zagen’ en
‘mede’)

wat wordt een ouder in je (10 / 4, stille heffing: ‘in’) A
handen zwaar;
x/x/xxx/x/
de schuren van de
boerderijen scheuren
x/xxx/x/x/x

(11 / 4, stille heffing:
‘van’)

B

Ratten en mensen
klommen door elkaar
/xx/x/xxx/

(10 / 4, stille heffing:
‘door’; antimetrie:
‘Ratten’)

A

Een kind zat om haar dode (11 / 4, stille heffing: ‘om’) B
pop te zeuren
x/xxx/x/x/x
en was het ogenbliklijk zelf (10 / 5; twee zwakke
A
nog maar
accenten: ‘ogen’, ‘maar’)
x/x/x/x/x/
Het water steeg tegen het (10 / 4; stille heffing:
vee omhoog.
‘tegen’ + antimetrie)
x/x/xxx/x/

C

De koppen groeiden van
geluid en dood
x/x/xxx/x/

(10 / 4, stille heffing:
‘van’)

D

Het wurgde zich; de balg
ondersteboven
x/xx¶x/xxx/x

(11 / 3, stille heffingen:
‘zich’, ‘der’, pauze)

E
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Kippen vlogen als sneeuw (11 / 4; stille heffing:
de golven over
‘over’; antimetrie:
/x/xx/x/xxx
‘Kippen’, ‘vlogen’)

F

Padvinders vonden later,
vals en droog,
/ x x / x / x¶ / x /

(10 / 5; antimetrie:
‘Padvinders’, caesura)

C

katten in bomen, een
portret, een brood
/xx/x¶xx/¶x/

(10 / 4; stille heffing: ‘een’, D
caesuur; pauze; antimetrie:
‘katten’).

Laat de studenten de accenten onderstrepen

De volgende stap in het lesplan brengt ons op het niveau van de zin en de versregel.
De studenten hebben inmiddels op basis van het rijmschema een grafische
representatie van het gedicht, maar luisterend en kijkend naar de syntactische structuur
van de zinnen zullen ze een zekere discrepantie hebben opgemerkt tussen de versregel
en de grammaticale zin. Zoals vermeld geeft vooral de eerste zin
interpretatieproblemen. Verdere informatie over accent en metrum is vooralsnog niet
door de docent gegeven. Een eerste oefening kan in groepjes worden gedaan: in de
tekst worden de lettergrepen die accent hebben onderstreept. Er kan een verschil
gemaakt worden tussen woord- en zinsaccent en de studenten wordt verzocht de
zinnen hardop te zeggen. Hoe de eerste twee
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regels worden uitgesproken bepaalt al welke interpretatie de groep gekozen heeft.
Het is waarschijnlijk dat de spreektaalzin: ‘stonden moeders daar babies boven de
stormvloed uit te beuren’ voor de studenten verrassend en ongewoon is, en een
oefening met soortgelijke zinnen kan hier ingelast worden: ‘heb ik daar een uur zitten
wachten’, ‘wilden ze me daar een oude auto verkopen’... Ook hier kan een drill van
gemaakt worden.
De eerste woordgroep, ‘Beelden van Zadkine’, krijgt op deze manier een
afgescheiden positie en fungeert bijna als een ondertitel bij ‘Watersnood’ met een
pauze na ‘Zadkine’ die wordt veroorzaakt door de accentverplaatsing. Het is wenselijk
in dit stadium iets te zeggen over de beeldhouwer Zadkine en, indien mogelijk, een
afbeelding van het standbeeld te laten zien.4. Het woordje ‘daar’ aan het eind van de
regel moet ondanks het feit dat het om een rijmwoord gaat gehoord worden als een
stille heffing, want de natuurlijke uitspraak volgt hier de spreektaal. Het enjambement
leidt ons direct, zonder pauze, de tweede regel in, wat een versnellend effect teweeg
brengt, nog versterkt door het feit dat de tweede regel twee stille heffingen heeft:
‘boven’ en ‘uit’. Door dit abrupte begin stort het gedicht zich met de spreektaalzin
als het ware in de rampzalige opsomming die na regel 2 begint. Een onregelmatig
en fragmentarisch begin, dat wonderwel past bij de inhoud van het gedicht.
Verbrokkeling en disintegratie is het thema. De woorden die eruit springen zijn
‘babies’ en ‘springvloed’, ook omdat het woord ‘springvloed’ eigenlijk twee accenten
heeft of, zoals Bronzwaer in zijn Lessen in lyriek uitlegt, een zwevende toon.5
Bij het bespreken van het gedicht kan de aandacht gevestigd worden op deze
discrepantie tussen vorm en inhoud: de gesloten en nauwkeurige constructie van het
sonnet, compleet met rijm- en metrisch schema, en de vluchtige en fragmentarische
inhoud, vol met spreektaalwendingen. We zijn dan terug bij de binnen- en de
buitenkant: de buitenkant is het gedicht, voltooid met een definitieve vorm, en de
binnenkant is de vluchtige en ongrijpbare inhoud van Achterbergs themathiek.
Spreektaal is fragmentarisch, onvoltooid, een proces, beweging, terwijl het voltooide
gedicht een afgesloten beeld laat zien: het zet de wereld voor een ogenblik stil. Het
beeld van Zadkine: gestolde beweging. Achterberg is in Spel van de Wilde Jacht
telkens gefascineerd door dit conflict tussen beweging en stilstand, tijd en ruimte.
In de proloog, ‘Beau Lied’6, is de tijd stilgezet binnen een begrensde ruimte, een
landgoed. Meer dan in ‘Beau Lieu’, waar een vrij statische situatie in een ruimte
beschreven wordt, is er in ‘Watersnood’ sprake van een verhaal. Een verhaal speelt
zich af in de tijd en staat in contrast met het beeld, zoals dat in de eerste woorden
van het gedicht gepresenteerd wordt. De gevarieerde rijmschikking na de eerste twee
regels (gekruist in plaats van gepaard rijm) en de strofenindeling (het octaaf is niet
verdeeld in twee kwatrijnen) dragen bij aan de dynamiek van het sonnet.7
Het is het verhaal van de watersnoodramp en de eerste zin opent het relaas met een
totale visie van de ramp, zoals een beeld een totaliteit in de ruimte wil voorstellen.
Er wordt een relatie gelegd tussen de samenhang van de familie
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(‘moeders’, ‘zonen’, ‘vaders’) en het gevaar waaraan de mens blootstaat: uit elkaar
gescheurd te worden en te verworden tot een dierlijke staat, waarbij er geen
onderscheid meer is tussen ratten en mensen. Het is de angst om in doodsnood iedere
menselijke relatie te verliezen. Het motief van het water wees in ‘Beau Lieu’, de
proloog van Spel van de Wilde Jacht, al op een ‘verdronken’ staat, die het lyrisch
subject vast wilde leggen ‘in technicolor’. Wat ook hier blijft is ‘een portret’.8 Wat
stilstaat is eeuwig, maar beweging voert onvermijdelijk naar verval, naar verdwijnen.
De spanning tussen vorm en inhoud wordt iconisch verbeeld in dit gedicht. Het
verhaal is gestold in het beeld, de spreektaal getemd in de strakke vorm van het
sonnet. Het gedicht ‘Watersnood’ verbeeldt een strijd op leven en dood, maar
uiteindelijk komen we in rustiger vaarwater. Het enkelvoud van de laatste twee
woorden vernauwt de totaliteit van de ramp tot een enkel detail.
Tel de lettergrepen, accenten en versvoeten

De studenten kunnen, nadat de accenten zijn onderstreept, het aantal accenten per
versregel vergelijken met het aantal lettergrepen en komen dan tot de conclusie dat
elke regel tien of elf lettergrepen telt, afhankelijk van het mannelijk of vrouwelijk
rijm. De accenten zijn wat moeilijker te bepalen, vooral omdat er nogal wat
afwijkingen zijn van het metrisch schema.
Herschrijf de tekst in krantenkoppen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de studenten nu de accenten te laten
herkennen. De docent kan de versregels één voor één voordragen, waarbij de studenten
de accenten proberen te noteren, een soort dictee dus. Een andere mogelijkheid is te
kijken naar de inhoud. De tekst wordt achter elkaar geschreven gepresenteerd, zoals
in het begin van de les, en de studenten moeten de inhoud herschrijven als
krantenkoppen. Belangrijke woorden krijgen klemtoon en ‘onbelangrijke’ woorden
zoals lidwoorden, voornaamwoorden en voorzetsels worden weggelaten. Deze
oefening geeft een goed beeld van de intonatiepatronen en laat bovendien zien dat
klemtoon de betekenis ondersteunt: wat belangrijk is krijgt accent. De gevonden
accenten worden nu geconfronteerd met de secundaire codering van het metrisch
schema en de afwijkingen van het schema geval voor geval bekeken.

3.2 Isochronie: poëzie en spreektaal
Het principe van de isochronie houdt in dat tusssen elk accent dezelfde tijd verloopt.
Het al vermelde fenomeen dat verscheidene lettergrepen voor het oor van de student
samengeperst lijken of zelfs verdwijnen, is het gevolg van dit principe. Het ritme
van de Germaanse talen wordt erdoor bepaald en het is voor een student met Italiaans
of een andere syllabische taal als moedertaal vaak moeilijk de woordgrenzen en
lettergrepen in het Nederlands te horen. De snelheid van de gesproken taal hangt af
van het aantal accenten en niet, zoals bij
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een syllabische taal, van het aantal lettergrepen. Bij de poëzie correspondeert het
aantal heffingen in een regel met de voordrachtstijd. Als er meer of minder heffingen
in een regel voorkomen, zullen die accenten meer nadruk krijgen met het gevolg dat
er óf versnelling óf vertraging optreedt. Het ontstaan van pauzes in de voordracht
kan ook verklaard worden met het principe van de isochronie. In ‘Watersnood’
hebben alle regels tien of elf lettergrepen, maar het aantal accenten per regel is
verschillend. De meeste regels hebben vier accenten en één stille heffing, maar regels
2 en II hebben drie accenten met twee stille heffingen. We hebben al gezien dat in
de eerste twee regels een versnelling optreedt na de pauze in het midden van de eerste
regel. Deze eerste regel heeft naast die pauze ook nog een accent meer, zodat de
tweede regel veel sneller gezegd moet worden. Dit geeft de regel het natuurlijke
effect van een uitroep in de spreektaal. Naast de antimetrie aan het begin van de
beide regels is dit effect bepalend voor het ritme van het gedicht. De regels beginnen
trocheïsch maar eindigen jambisch en het is het laatste schema dat langzamerhand
de overhand krijgt. Het effect van de accentverplaatsing wordt echter tot het laatst
van het gedicht volgehouden en kan ook als iconisch voor het gehele gedicht worden
beschouwd. Het gedicht is als het ware een worsteling tussen de twee metra waarbij
de regels beginnen in een trocheïsche versvoet, maar dan eindigen in jamben. De
daarmee gepaard gaande antimetrieën zorgen voor het onregelmatige ritme. Bronzwaer
toont aan dat het trocheïsche ritme de voorkeur verdient bij muzikale poëzie, terwijl
de jambische poëzie de aandacht wil vestigen op het talige aspect van het gedicht.9
Bij regel II vertraagt het ritme en wordt bij de voordracht een pauze ingelast. De
regel splitst zich in twee helften, syntactisch verantwoord door de puntkomma in het
midden. Een sterke klemtoon valt op de woorden ‘wurgde’, ‘balg’ en ‘boven’, nog
versterkt door de velaire fricatieven /γ/ en /χ/ in ‘wurgde’ en ‘balg’ en de allitteratie
bij ‘balg’ en ‘boven’. De regel krijgt een onheilspellend karakter, mede door de
woordbetekenissen en de grammaticale onregelmatigheid van ‘het wurgde zich’.
Doordat de regel volgens het principe van de isochronie dezelfde tijd gebruikt bij de
voordracht als de omliggende regels, alle met vier accenten, krijgen de beklemtoonde
woorden extra nadruk en vertraagt het tempo. In de laatste regels gebeurt iets
soortgelijks: de vaart van het begin lijkt hier tot stilstand te komen. Er is een aantal
pauzes, opgelegd door de betekenis, de interpunctie en de vele accenten aan het begin
van de regels met accentverplaatsing. De laatste twee woorden krijgen veel nadruk,
omdat de woordgrens samenvalt met de versvoet en omdat ze voorafgegaan worden
door een pauze. Het lijkt of het gedicht na de strijd tot rust gekomen is.
Het fenomeen van de isochronie - de Engelsen spreken van stress-timing tegenover
syllable-timing - is een fundamenteel probleem bij het uitspreken van de Germaanse
talen voor sprekers van een taal waarin de lettergrepen het ritme bepalen. Zo zullen
Italiaanse studenten steeds de neiging hebben de zwak beklemtoonde lettergrepen
te nadrukkelijk uit te spreken en verschijnselen als assimilatie, elisie en liaison te
negeren. Poëzie biedt een uitstekende
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mogelijkheid om deze problemen onder ogen te zien. Door de beklemtoonde
lettergrepen in een gedicht extra te benadrukken ontstaat een ritmisch patroon dat
kan helpen bij het aanleren van het ritme van de gesproken taal.
Scandeer gezamenlijk het gedicht

Door het gedicht te scanderen op het metrische schema komen ook de
onregelmatigheden aan het licht en kan vervolgens stilgestaan worden bij de betekenis
van die onregelmatigheden. Het verbinden van zwakbeklemtoonde woorden kan met
het gedicht gedemonstreerd worden, bijvoorbeeld in regel 13: ‘vlogen als sneeuw
de golven over’, waar de woorden soepel in elkaar overgaan. De tot schwa
gereduceerde uitspraak van de vocaal van de bezittelijke voornaamwoorden kan
gehoord worden in regel 3: ‘hun’, en in regel 7: ‘haar’.

3.3 Trochee of jambe? Luctor et emergo
Het thema van het gedicht: de strijd tegen het water en de worsteling om te overleven,
wordt op een perfecte manier door het ritme geïllustreerd: verbrokkeling, fragmentatie,
conflict en de stilte na de storm. Luctor et emergo: ik worstel en kom boven. De op
de isochronie gebaseerde voorspelbaarheid van de herhalingen maakt dat we het
gedicht als een sonnet zullen lezen met een jambisch metrisch schema, maar de
onregelmatigheden aan het begin, de accentverplaatsingen en de gevolgen daarvan:
de pauze na ‘Zadkine’ en de versnelling van het ritme, geven een tegengestelde
impuls. De dwingende trochee geeft zich niet direct over aan de jambe; het gedicht
laat de worsteling horen. De kalmte in het ritme aan het einde van het gedicht en de
nadruk op de laatste twee woorden - het rijmwoord ‘brood’ herhaalt bovendien de
klank van het zwaarbeklemtoonde laatste woord van regel 14: ‘dood’ - geven deze
woorden een sleutelpositie in het gedicht. Ze worden, samen met de woordgroep
‘katten in bomen’, gepresenteerd als dat wat overblijft na de ramp en dus misschien
als een oplossing van het conflict. Beide woorden verwijzen naar wat in de cyclus
Spel van de Wilde Jacht belangrijke thema's zijn: het portret, het eerder aangestipte
conflict tussen afbeelding en ervaring, stilstand en beweging, en het brood, primair
voedsel en symbool in het religieuze ritueel. Na het in dit gedicht geschilderde
rampzalige tafereel doen deze restanten toch wat mager en ‘vals’ (r. 13) aan. De
padvinders van regel 13 zijn in dit verband waarschijnlijk de uitleggers en gidsen
van de poëziekritiek en, wie weet, de literatuurdocenten.

4 Productie
Ter afsluiting van deze les, in de productiefase, kan een spreekoefening voorgesteld
worden. Het samen voordragen van het gedicht, nu met de juiste accenten en het
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juiste ritme, kan gepresenteerd worden als een verhaal: ‘het relaas van een
overlevende’. Het spreektaalkarakter en de verleden tijd van het gesproken verslag
met af en toe een commentaar in de tegenwoordige tijd (‘wat wordt een ouder in je
handen zwaar’) maken dit gedicht uitermate geschikt voor een dergelijke oefening.
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Schrijf de afzonderlijke zinnen van het gedicht op stukjes papier en verdeel
onder de studenten
Laat de studenten het gedicht gezamenlijk voordragen
Herhaal de voordracht

De studenten hebben ieder één of meer zinnen van het gedicht, afhankelijk van het
aantal studenten. Het gedicht wordt nu gereconstrueerd door iedere student op het
juiste moment zijn of haar zin te laten zeggen. Dit kan verscheidene keren herhaald
worden, eventueel door de briefjes te schudden en nogmaals uit te delen.
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Dirk Sacré
........... Variaties op een metamorfose in het Latijn en in het Nederlands:
Daphne bij Ovidius, Sidronius Hosschius en Adriaan Poitiers
Virginitez c'est uns tresors plus chiers et plus fins que nulz ors.
(Ovide moralisé)

1 Apollo en Daphne bij Ovidius
De draak Python maakte de omgeving van Delphi onveilig. Apollo schakelde het
monster uit, doodde het met pijl en boog. Toen waande hij zich onoverwinnelijk en
zegedronken daagde hij Cupido uit: had het jonge, gevleugelde knaapje nog wel
recht op pijl en boog, het wapen waarmee Apollo net had getriomfeerd? Moest hij
zich niet tevreden stellen met de liefdestoorts alleen? Ontstemd zon Cupido op wraak.
Hij vloog naar de Parnassus en vuurde twee pijlen af: de ene, scherp en verguld, trof
Apollo en deed hem in liefde ontvlammen; de andere, bot en loodzwaar, verwondde
de nimf Daphne en maakte haar afkerig van alle liefde voor een man. Daphne vluchtte
in de beschermende omgeving van de wilde bossen, wijdde zich aan de jacht en
deinsde terug voor de aanzoeken van vrijers. Haar vader, de riviergod Peneus, wenste
wel een schoonzoon en kleinkinderen, maar legde er zich bij neer dat Daphne haar
maagdelijkheid als haar grootste goed koesterde. Op een dag ontmoette Apollo
Daphne: smoorverliefd werd hij op haar en hoopte haar te veroveren. Meteen sloeg
Daphne voor Apollo's avances op de vlucht. Zij rende weg, hij liep haar achterna.
Lopend trachtte hij haar nog voor zich te winnen door haar diets te maken dat hij de
zoon van Jupiter was, dat hij de god was van de dichtkunst, de geneeskunde en de
mantiek, en door haar zijn liefde te verklaren. Het mocht niet baten. De liefde gaf
Apollo vleugels: hij versnelde de pas om zich van Daphne meester te maken. Uitgeput
hield Daphne halt en smeekte haar vader verlost te worden van haar schoonheid die
haar tot prooi van de godheid zou maken. Plots werd haar lichaam loodzwaar, schoten
haar voeten wortel in de grond, omgaf een dunne schors haar lichaam, veranderde
haar haar in geblaarte, haar armen in takken: ze was een prachtige laurierboom
geworden. Nog omvatte Apollo haar in haar gedaante van boom en trachtte hij haar
te kussen; de boom leek terug te wijken. Nu de god haar niet kon krijgen, besliste
hij de laurier altijd bij zich te
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dragen: een lauwerkrans zou zijn hoofd omkransen, een lauwerkrans zou de Romeinse
triomfen begeleiden en aan Augustus' paleis prijken.
Het verhaal is ons vooral uit Ovidius' Metamorfosen (1, 452-567) bekend. Het relaas
van de Romeinse dichter kan op verschillende niveaus gelezen worden. Eerst en
vooral verklaart de mythe natuurlijk waarom de lauwerkrans een attribuut van Apollo
is. Ze illustreert de traditionele almacht van de liefde, die ook Apollo aan zich
onderwerpt (die verliest zelfs zijn voorspellende gaven, wanneer hij rotsvast hoopt
Daphne te kunnen veroveren). Zoals Ovidius het verhaal vertelt, laat het zich lezen
als een haast menselijk verhaal over liefde en afwijzing, dat gelijkt op een strijd
(‘militat omnis amans’, ‘ieder minnaar is een soldaat’ is een gevleugeld woord dat
van Ovidius komt), een strijd die uitdraait op een compromis zondere echte verliezer
of winnaar: Apollo herovert zijn goddelijke kwaliteiten (o.a. zijn voorspellingsgave)
en kan zich met Daphne verbinden, terwijl Daphne ten slotte bereid is om Apollo te
eren maar haar levensprincipe niet hoeft op te geven en haar schoonheid behoudt.
Zoals gezegd, vergeet men bij de lectuur wel eens dat Apollo een godheid is. Hij
heeft hier veel van de ongelukkige minnaar uit de klassieke liefdeselegie: hij is in
de ban van een blinde hartstocht en wordt geconfronteerd met een hardvochtige
meesteresse, die hij vruchteloos met argumenten voor zich probeert te winnen. De
godheid krijgt - zoals vele andere goden in de Metamorfosen - zelfs grappige trekjes
toebedeeld: wanneer hij in volle vaart Daphne achtervolgt, laat Ovidius hem een
klassiek gestructureerde rede tot zijn geliefde afsteken (maar zijn wervende
argumenten hebben in de concrete situatie iets grotesks over zich), vergelijkt hij hem
met ‘een windhond die in een open veld een haas ontwaart’ en laat hem ten slotte
een boom omarmen en kussen. Moderne critici vinden soms dat Ovidius niet alleen
met ironie over het klassieke pantheon der goden spreekt, maar ietwat de spot drijft
met Augustus' lievelingsgod Apollo...

2 Daphne in de Imago primi saeculi: een Latijns embleem van Sidronius
Hosschius S.J. (1596-1653)
Tijdens de Renaissance en de barok behoorden Ovidius' Metamorfosen tot de livres
de chevet van de ontwikkelde lezer. Zij werden gesmaakt als literaire parels en
bovendien als een schat van antieke kennis beschouwd. Zij werden druk
becommentarieerd. In het spoor van wat de late oudheid en de middeleeuwen hadden
gedaan, zocht men nog naarstig naar de diepere betekenis van de Ovidiaanse verhalen.
Met identificaties van Apollo als God en Daphne (in de vroege Renaissance nog
‘Dane’) als Maria kon men zich niet meer verzoenen: zulke verregaande allegorische
interpretaties, waarop de Middeleeuwen patent hadden, verschenen nog wel in druk,
maar werden streng bekritiseerd door lieden als Erasmus en Luther. Wel bleef men
uit de Metamorfosen exempla puren van christelijke ethiek, zeker in de emblematiek
die haast principieel een moraliserende teneur bezat: de mythe werd nog steeds
selectief tropologisch gelezen. Aldus werd de mythologie als bestanddeel van de
profane beschaving
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van de Oudheid in de christelijke cultuur van de humanisten geïntegreerd. Daphnes
gedaanteverwisseling kan dan als illustratie dienen van het feit dat wie aan de hoogste
morele normen voldoet van godswege wordt beschermd. Het lijkt alsof men vergeet
dat Ovidius' Daphne niet van nature tot maagdelijkheid was voorbestemd, maar
getroffen werd door de woede van Cupido, en dat men een oogje toeknijpt voor
Apollo's talrijke liefdesavonturen. Evenmin als tijdens de Middeleeuwen wordt de
mythe in die optiek als een geheel benaderd; men plukt en knipt er ad libitum in: de
mythe is polysemisch.
De emblematiek recupereerde dus heel wat mythologische verhalen om er een
morele boodschap aan te verbinden. Een van de eersten was de Fransman
Bartholomaeus Anulus (Aneau), in wiens emblemenbundel uit 1552 Apollo en
Daphne als paradigma voor de onoverbrugbare kloof en de hopeloze liefde tussen
geleerde jongelui (Apollo) en gewone meisjes verschijnen. In wat volgt richten wij
even het zoeklicht op een vergeten Daphne-embleem van een jezuïet, dat niet zo lang
na Bernini's befaamde beeld van Apollo en Daphne (ca. 1625) tot stand kwam. We
gaan na hoe die Neolatijnse dichter in het Ovidiaanse verhaal geknipt heeft om er
een zedeles aan te verbinden. Ten slotte onderzoeken we de transformatie van het
Latijnse embleem bij één van de bekendste Nederlandstalige emblematadichters.
In 1640 vierde de Sociëteit van Jezus feest: het was precies honderd jaar geleden dat
paus Paulus III met een bul het project van de Sociëteit had goedgekeurd. Voor het
jubeljaar lanceerde de werklustige en begaafde Belgische jezuïet Bollandus
(1596-1665), die zijn naam gaf aan een groep van internationaal gereputeerde
hagiografen en filologen, met de toestemming van de provinciaal een plan waaraan
heel wat paters, ter meerdere glorie van God en van de Sociëteit, hun steentje zouden
kunnen bijdragen: een luxueus boek, waarin de wederwaardigheden van honderd
jaar jezuïtische bedrijvigheid tegen de achtergrond van de ‘mondiale’ geschiedenis
van de Orde uit de doeken zouden worden gedaan. Volgens een typisch barokke
mode zou de foliant als een drama gestructureerd worden, waarin de verschillende
bedrijven de opgang van de Sociëteit met het leven van Christus en de zegetocht van
het christendom zouden vergeleken worden; de letterkundige producten, verzameld
aan het slot van elk boek, zouden als het ware de koorliederen van het drama vormen.
Het boek wilde niet alleen uitpakken met de historische mérites van de Sociëteit,
maar ook het literaire (naast het wetenschappelijke en pedagogische) kunnen van
haar leden demonstreren: letterkundige producten zouden het boek rijkelijk stofferen,
waarbij dankzij talrijke emblemata ook het oog van de lezer zijn gading zou vinden.
De Diets-Nederlandse provincie van de jezuïeten wilde geen individuen in het zonnetje
te zetten: heel wat paters leverden met grote spoed - de hele klus werd in een half
jaar tijd geklaard - hun teksten in, zonder dat hun naam werd vermeld. Sommige
auteurs richtten zich meteen tot drukker Moretus in Antwerpen. De opdracht was af
en toe delicaat: het kwam er ook op aan de onderscheiden weldoeners van dit of dat
jezuïetenhuis te lande niet te vergeten. Heel wat bestaand materiaal werd in het boek
geïncorporeerd;
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vermoedelijk geldt dat ook voor de poëtische bijdragen die de Imago primi saeculi
tot ver buiten de landsgrenzen beroemd hebben gemaakt. Maar wie hier precies aan
het werk is geweest, weten we niet. Er is over de filosofie die aan de dikke foliant
(ruim 950 blz.!) ten grondslag ligt reeds heel wat gepubliceerd en de kritiek die de
Imago op grond van haar triomfalisme en eigenlof heeft geoogst vanwege denkers
als Pascal, is genoegzaam bekend; maar we missen nog altijd detailstudies,
gecombineerd met archiefonderzoek, opdat het boek meer van zijn geheimen zou
prijsgeven. Met name de studie van de literaire - Latijnse en soms Griekse hoogstandjes die het boek verfraaien, dringt zich op. Sommige gedichten kunnen we
aan een auteur toewijzen, omdat ze in al dan niet gewijzigde vorm in latere
dichtbundels prijken. Ongepubliceerde brieven, bewaard te Antwerpen, insinueren
dat de Ieperling Becanus (1608-1683) bij de redactie van de letterkundige bijlagen
was betrokken. Dat verbaast niet echt: hij had met zijn Latijnse poëzie al roem
geoogst. Daarnaast staat sinds lang vast dat de Kortrijkzaan Wallius (1599-1690),
op dat ogenblik werkzaam in het Brusselse jezuïetenhuis, en nog een West-Vlaming,
Sidronius Hosschius (1596-1653), verbonden aan het Kortrijkse jezuïetenklooster,
een flink stuk van de Latijnse verzen voor hun rekening hebben genomen. Van
Hosschius keert alvast één gedicht terug in zijn verzamelde dichtwerken, van Wallius
meerdere, zij het sterk herwerkt. Hosschius, Wallius en Becanus, die literaire
spitsbroeders en echte boezemvrienden waren, zijn later door de Sociëteit en de
literatuurgeschiedenis niet ten onrechte geconsacreerd tot de prinsen van de
Neolatijnse poëzie in België, van wie men de namen en het werk tot diep in de
negentiende eeuw in heel Europa geciteerd kan vinden.
Onder de poëtische stukken, die de inhoud van het voorgaande vertoog moesten
illustreren, nemen de talrijke emblemen een bijzondere plaats in. Meer dan
honderdtwintig tellen we er. De emblematiek bekleedde een belangrijke plaats in de
pedagogie van de jezuïeten - de Ratio studiorum laat daarover geen twijfel bestaan
en het grote aantal dat in de Imago opgenomen is, bewijst dat ze zich in dit genre
thuis voelden. In dit geval gaan de emblemen over de jezuïeten zelf en over hun
levenswijze, wat deze beeldgedichten extra aantrekkelijk maakt. Ze trokken overigens
al de aandacht van de belangrijkste Duitse theoreticus van de jezuïeten-emblematiek,
Jacob Masen (1606-1681), die o.a. het hiernavolgende embleem vier jaar na het
verschijnen van de Imago met lof vermeldde. Het eerste boek van het feestelijk werk
handelt over het onststaan van de orde en de specifieke kenmerken ervan, die vooral
aan de hand van de geloften van de jezuïeten (armoede, kuisheid, gehoorzaamheid,
bijzondere gehoorzaamheid aan de paus met betrekking tot elke opgedragen zending)
duidelijk worden gemaakt. In de aan de castitas gewijde bladzijden wordt uitvoerig
in Latijns proza beschreven hoe de leden van de Compagnie van Jezus met succes
deze kuisheid realiseerden, door gebed, eucharistie en biecht, door gematigdheid in
levenswijze, lichaamskastijding, voortdurende activiteit, door een verbod op weinig
stichtelijke literatuur, zelfs op die poëzie die van de meest gereputeerde dichters van
de oudheid stamt, en door een bijzondere behoedzaamheid in de
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omgang met vrouwen, die de leden van de orde nooit onder vier ogen mochten
spreken. Aan het einde van het boek volgen dan de poëtische stukken, die deze
specifieke kenmerken en successen van de jezuïtische levenswijze illustreren. Zo
wordt een zestal emblemen gewijd aan het thema ‘gelofte van armoede’. Daarop
volgen negen emblemen over kuisheid. Het laatste daarvan vindt zijn voedingsbodem
in de mythe van Apollo en Daphne en luidt als volgt:

Castitas fugiendo vincat
Fuga laurigeros parit illa triumphos
Qui cupis aeternis Agni comes ire triumphis,
calcat ubi niveo gemmea prata pede,
et proprium plectro modulari carmen eburno
inter virgineis lilia mixta rosis,
nosti qua vincas hostem ratione? Timendo
et celeri, suadet quam timor ipse, fuga.
Nec modo congressum primamque avertere pugnam
Idaliae cursu praecipitante sat est:
eminus adspectum seu Phorcidos ora Medusae,
degenerem quamvis increpet, usque fuge,
impiger ut visis e montibus eminus ursis
hinnuleus matrem per nemora alta petit,
ut tenera immani pavet agmine cincta luporum
spem vitae a trepidis agna petens genibus.
Nec pudeat: fuga laurigeros parit illa triumphos;
hac crebro Parthus victor ab hoste redit.
Pollicitus quamquam dona immortalia Daphnae
Phoebus erat, fugiens plus tamen illa tulit.

Moge kuisheid al vluchtend zegevieren.
Die vlucht brengt zegelauweren voort
Jij die je verlangt aan te sluiten bij de eeuwige triomfen
van het Lam Gods
op de plaatsen waar het met sneeuwwitte voet de
parelende landouwen betreedt,
jij die verlangt een eigen lied te tokkelen met de ivoren
citerpen
in een tuin van lelies en van maagdelijke rozen,
weet je hoe je de vijand kan verslaan? Door vrees te
voelen,
door ijlings te vluchten zoals de vrees je gebiedt.
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En het volstaat niet voor het eerste treffen met Venus
van Idalium
terug te deinzen en halsoverkop de wijk te nemen,
of ervoor terug te deinzen de strijd met haar aan te
binden:
zelfs voor haar aanblik uit de verte moet je steevast op de
vlucht slaan,
ook al maakt ze je uit voor slappeling:
beschouw haar als was ze Medusa, de dochter van
Phorcys.
Handel net als het jonge hert dat ras zijn moeder in de
diepe bossen opzoekt,
wanneer het uit de verte op een heuveltop beren
ontwaart,
handel net als een tenger lam dat zich door een horde
wolven omsingeld weet
en siddert van angst, en zijn heil zoekt in zijn schichtige
pootjes.
Wees niet beschaamd: want door te vluchten behaal je
zegelauweren,
door te vluchten behalen de Parthen dikwijls de
overwinning op de vijand.
Onsterfelijke geschenken had Apollo aan Daphne
beloofd:
door te vluchten sleepte ze meer nog in de wacht.

Een mededeling van pater Poirters (1605-1674), die toen in Leuven leefde, stelt ons
in staat om dit embleem aan Sidronius Hosschius toe te wijzen. Tijdens zijn
collegejaren in Den Bosch was Poirters nog een leerling geweest van Hosschius
(1619-1623) en was hij onder de indruk gekomen van die pedagoog en latinist. In
de voorrede tot zijn Duyfken in de steen-rotse, een reeks meditaties over Jezus' lijden
en dood uit 1656, trachtte Poirters ‘den luyster van mijnen weerdighen meesters
penne’ te evenaren toen hij een gedicht van Hosschius over Christus' lijden in het
Nederlands bewerkte. Hoe dan ook, het was in zijn meesterwerk, Het masker vande
wereldt afgetrocken, dat in 1646 te Antwerpen verscheen en talloze herdrukken
kende, dat hij de ‘suyverheidt’ bepleitte en in dat verband noteerde: ‘Den besten raet
dan is te vluchten, ende ghelijck de Parthen al loopende te vechten. Kan dat aerdigher
bevestight worden als door het vernuftigh Sinnen-beelt van mijn lof-weerdigen ende
gheleerden Meester P. Sidronius de Hossche? Als hy schildert Apollo vervolghende
de suyvere Maghet Daphne, die in haere vlucht verandert in eenen Laurier, sijn
devijse is Fuga laurigeros parit illa triumphos.’ Zodoende kunnen we met een gerust
hart het Latijnse embleem uit de Imago aan Hosschius toeschrijven, al komt het niet
in diens verzamelde werken voor. Poirters kende het werk van zijn oud-leraar maar
al te goed en was zelf van zeer dichtbij betrokken geweest bij de realisatie van de
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jubelfeestboeken van 1640. Waarom Wallius, die de gedichten van zijn boezemvriend
postuum (Antwerpen, 1656) heeft uitgegeven en volgens de wensen van Hosschius
te werk is gegaan, het embleem en zovele andere verzen van Sidronius' hand niet in
diens verzameld werk heeft opgenomen, is niet duidelijk. Wenste Hosschius niet dat
de anonimiteit van de Imago zou doorbroken worden? Dit lijkt weinig waarschijnlijk,
aangezien een poëtische brief van Hosschius uit het feestboek toch in het verzameld
werk van Hosschius werd geïncorporeerd. Beschouwde hij die emblematische verzen
als werk dat te haastig in opdracht tot stand was gekomen en was hij er niet meer
tevreden over? Het blijft gissen. In elk geval ligt het vermoeden voor de hand dat
niet alleen dit embleem, maar dat tenminste het geheel van negen emblemen over
kuis- en zuiverheid dat op het einde van het eerste boek van het feestboek verschijnt,
door Hosschius werd geschreven. Het thema was bij uitstek Hosschiaans. Wie het
dichtwerk van de West-Vlaming doorneemt, wordt getroffen door de sterke toonaarden
waarin hij het thema kuisheid in zijn elegieën bezong. Eén van zijn langste stukken
is een erg fraaie ‘Cupido gestraft’, waarin een beeld wordt opgehangen van een oord
van zuiverheid, waar Cupido vruchteloos zijn pijlen afschiet en door de bewoners
op zijn beurt wordt verwond. In deze omkering van het Vergiliaanse adagium ‘omnia
vincit amor’ (‘Amor wint het van alles: laat ons ook zwichten voor Amor’) wordt in
feite geschetst hoe de jezuïeten de kuisheid hoog in het vaandel voeren. In een andere,
‘kuise elegie’ wordt Dame Elegie verpersoonlijkt en doet ze haar beklag over de
gemene liefde die zo welig tiert in composities die onder haar naam circuleren en
die haar diep grieven; ze roept Hosschius op in het teken van de kuisheid te dichten,
hetgeen hij haar toezegt. Dit gedicht ligt niet alleen in de lijn van de jezuïtische
opvattingen terzake, het beantwoordt ook aan de nieuwe poëtische idealen die Rome
propageerde. Men vindt dezelfde gedachte inderdaad terug in een programmatische
elegie die Maffeo Barberini, paus Urbanus VIII (1623-1644), zelf ook een
voortreffelijk Latijns dichter, aan zijn Poemata liet voorafgaan - een bundel waarvan
het Plantijnse huis een prachtige uitgave (Antwerpen, 1635) had bezorgd. Zelfs
Hosschius' lange, pathetische repliek op een heldinnenbrief van Ovidius - een
antwoord op de incestueuze voorstellen die Phaedra aan haar kuise stiefzoon
Hippolytus had gedaan - sluit naadloos aan bij de thematiek die hier aan de orde is.
Vergeten we ook niet dat Ovidius, uit wiens mythologische verhalen de dichter hier
put, Hosschius' lievelingsdichter was. Kenmerkend voor de jezuïet zijn ten slotte de
keuze voor het metrum (de Ovidiaanse stof werd in elegische disticha behandeld met
een aantal poëtische technieken en wendingen die naar de Romeinse dichter
verwijzen).
Hosschius kon Ovidius' verhaal over Daphne op verschillende manieren aan het
thema ‘kuisheid’ aanpassen. Het was perfect mogelijk voort te borduren op de
vaststelling dat kuisheid zelfs over een godheid kan triomferen. Hosschius had hier
kunnen aanknopen bij wat in het proza van de Imago zelf te lezen stond: daar werd
gegrinnikt om Jupiters zoon Hercules, de ongelooflijk moedige,
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sterke en deugdelijke held, die evenwel als een slaaf werd behandeld door het zwakke
geslacht... Zoals velen voor hem had hij ook een verband kunnen leggen tussen de
laurier die met veel geraas brandt, zoals de maagd moet weerstaan aan het vuur van
de hartstocht. Maar de dichter vertelt het verhaal vanuit het oogpunt van Daphne en
concentreert zich op haar kuisheid. Die klemtoon was niet nieuw. Misschien liet de
dichter zich beïnvloeden door de Wtlegghing op den Metamorphosis (Haarlem, 1604)
van Karel van Mander. Die schoof deze morele betekenis van het Ovidiaanse verhaal
naar voren: ‘De beduydinge hier van is dese dat Daphne vliedende d'oncuyssche
Liefde aenwijst dat een Maeght die haer Maeghdelijcke eere sorghvuldig bewaert
blijft jeughdich en behoudt een geduerigh goet welrieckende gherucht ghelijck den
Lauwer ghestadich groen goeden reucke van hem gheeft: Want sulck moet de
Maeghdelijcke reynicheyt oock wesen onverandert om spoedich in eeren te bloeyen.’
In zijn bewerking beklemtoont Hosschius in overeenstemming met wat het proza
van de Imago over het vrijwaren van de kuisheid had gesteld, dat een voortdurende
strijd wordt gevergd om die kuisheid te behouden. Die strijd wordt hier voorgesteld
als een vlucht. Een aantal zeventiende-eeuwse commentatoren van Ovidius legde
ook de klemtoon op de vlucht als enige middel om te ontsnappen aan de bekoring
van het kwade. Ook Ovidius had met overigens sensuele pennentrekken de klemtoon
gelegd op Daphnes terugwijken en daarbij meer dan tienmaal termen als ‘vlucht’
gebruikt. Maar bij Hosschius is die klemtoon nog functioneler, in die zin dat de vlucht
de centrale morele boodschap brengt (vv. 5, 13, 14, 15-16). Die houdt een paradox
in, welke Hosschius vanaf het derde distichon steeds sterker uitwerkt en zowel in
het lemma (‘de kuisheid moge al vluchtend de overwinning behalen’) en de subscriptio
(‘die vlucht bewerkt zegelauweren’; vgl. ook v. 13) van het embleem als in vers vijf
van het gedicht (‘weet je hoe je de vijand kan verslaan? Al vrezend’) oxymorisch
uitdrukt. De emfatische, typisch barokke stijl blijkt verder uit een aantal amplificaties.
Toevoegingen als ‘ijlingse vlucht’ (v. 6), ‘halsoverkop de wijk nemen’ (v. 8), ‘altijd
van ver mijden’ (vv. 9-10) spreken voor zich. Daphnes zege wordt als het hoogste
goed in de verf gezet doordat het zelfs ‘onsterfelijke geschenken’ (v. 15) ver achter
zich laat. Ten slotte wordt Venus gelijkgesteld met Medusa, het draakachtige wezen
dat wie naar haar keek, kon verstenen. In de verwoording valt op dat Hosschius
schrijft voor de erudiete lezer, die hij een raadseltje voorhoudt en wiens aandacht hij
via intertekstuele spelletjes gaande houdt. Daphnes vlucht, die op de prent staat
afgebeeld en de morele les illustreert, komt in de tekst pas in het laatste distichon
aan bod. Op de prent ontwaart de lezer duidelijk Daphne, herkenbaar aan haar
metamorfose, en Apollo, wiens identiteit blijkt uit zijn wapenuitrusting en zijn
stralenkrans (verwijzend naar ‘Phoebus Apollo’, de stralende Apollo, de zonnegod).
Apollo en Daphne waren tevoren al vaak afgebeeld in edities van Ovidius. Ons lijkt
het dat deze door Cornelis I Galle vervaardigde prent geïnspireerd werd door een
voorstelling die Peter van den Borcht omstreeks 1591 voor een Antwerpse editie van
de Officina Plantiniana had vervaardigd: de beweging van de twee personages en
hun plaats in de prent vertonen veel gelijkenissen, net zoals de
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omgeving, waarin een heuvel en eigentijdse huizen opvallende kenmerken zijn;
verder ontbreekt de traditionele voorstelling van de door Apollo gedode draak Python
op beide platen. Wel beeldt van den Borcht nog een Cupido af, die vanaf een wolk
zijn pijl op de hoofdpersonen richt. Begrijpelijkerwijze is dit element in de plaat voor
Hosschius' embleem weggelaten: het kwam de dichter helemaal niet goed uit te
insinueren dat Apollo en Daphne elk op hun manier ten prooi waren gevallen aan de
macht van Cupido. Wat er ook van zij, bij een eerste oogopslag weet de lezer niet
welke richting de dichter uit wil met het materiaal van de mythe. En Hosschius laat
hem even in het ongewisse. Aanvankelijk lijkt het embleem immers de nadruk te
willen leggen op Apollo: waar het over het behalen van een zege gaat (vv. 1-2), denk
je aan Apollo als de godheid van het boogschieten en waar de zangkunst aan de orde
is (vv. 3-4), denk je aan Apollo Musagetes, Apollo de Muzenleider, de god van
muziek en dichtkunst. Daarbij komen nog geleerde omschrijvingen. Venus wordt
alleen maar omfloerst omschreven met het adjectief ‘Idalisch’, naar Idalium, een
stad op Cyprus waar Venus bijzonder werd vereerd. Medusa wordt de dochter van
Phorcys genoemd. Er is sprake van de Parthische krijgstechniek van de voorgewende
vlucht. Christus wordt het Lam Gods genoemd. Er is een reden voor deze
omschrijving: ze legt een verband met vv. 11-12, waar het vluchtgedrag van een
lammetje om zich te redden als loffelijk wordt voorgesteld. De diervergelijkingen
roepen overigens meteen het verhaal van Ovidius voor de geest: Apollo werd er
vergeleken met een hond die op een haas jaagt, een adelaar op een duif, een leeuw
op een hert en... een wolf op een lam. Naast deze subtiele allusies op Ovidius' verhaal,
treft ook het doordachte woordgebruik. Denk maar aan het signaalwoord ‘maagdelijke’
rozen (v. 4), dat in het licht van het laatste vers aan betekenis wint. Let op de
suggestieve woordherhalingen, b.v. van eminus. Het embleem speelt ook (zo dunkt
me toch) met twee Vergiliaanse episoden die onmiskenbaar worden opgeroepen en
het voorwerp vormen van contrastimitatie. De rozen en lelies (v. 4) doen denken aan
een passus uit het twaalfde boek van de Aeneis (64-70, vooral 68-69), waar Lavinia's
steelse liefde voor Turnus wordt opgeroepen; Hosschius gebruikt het materiaal om
een andere vorm van liefde in het hiernamaals te evoceren - hemelse reien van
gelukzaligen zullen ooit Gods lof aanheffen. En vers 10 doet de lezer sterk denken
aan een beroemde passage uit het vierde boek van hetzelfde epos van Vergilius. Dido
is heimelijk verliefd op Aeneas, ze houdt hem voor een godgelijke, en ziet een bewijs
van zijn hoge afkomst in de onversaagdheid waarmee hij tegenspoed verwerkt;
‘degeneres animos timor arguit’ (v. 13) zegt ze in haar verliefdheid: ‘Want vrees
verraadt een lagere geboorte’. Vergilius suggereert Dido's verblinde verliefdheid;
opnieuw door contrastimitatie roept Hosschius die passie op, om ze dan resoluut af
te wijzen.
Het Latijnse embleem van de jezuïet is een complex, geraffineerd en effectief
werkstuk in een vormgaaf kleedje. Hosschius zou de literatuurgeschiedenis ingaan
als de dichter wiens soepele verzen niet hoeven onder te doen voor die van Ovidius
zelf.
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3 Apollo en Daphne bij Adriaan Poirters S.J. (1605-1674)
Pater Poirters, de bekende stichtelijke schrijver-jezuïet en populaire dichter, tekende
samen met een confrater voor de Nederlandstalige versie van de Imago, de
Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt Iesu. Poirters had op dat ogenblik nog
maar een tweetal gelegenheidsgedichten gepubliceerd, maar werd toch aangeduid
om de Nederlandse verzen te vervaardigen. In feite ging het om bewerkingen en niet
om vertalingen van de Latijnse originelen, zo leren steekproeven. Een grondige
vergelijking van de Latijnse en de Nederlandse poëzie van de twee feestboeken werd
bij mijn weten nog niet uitgevoerd. Voor de emblemen kon Poirters vaak niet anders
dan de hoofdlijnen van het Latijnse origineel volgen, omdat dezelfde prenten voor
de Nederlandstalige editie werden gebruikt. Een criticus heeft beweerd dat ‘sommige
zijner stukjes het latijnsch oorspronkelijke overtreffen’: die discussie willen we niet,
kunnen we niet voeren. Laten we ermee volstaan de tekst te citeren zoals hij in de
Afbeeldinghe verschijnt en hem dan kort naast Hosschius' Latijn plaatsen.

De suyverheyt verwindt al vluchtende
Fuga laurigeros parit illa triumphos
Die staet en waeght
blijft seiden maeght.
Het was omtrent den koelen Mey,
Als Phoebus eens ghingh nae de hey,
Daer thymis en soo menigh kruyt
Omtrent de soete lenten spruyt,
Sijn pijlen waeren noch heel root
Van Python die hy had ghedoot.
Doch eer hy sijn huys ghenaeckt,
Soo wordt den iaegher self gheraeckt.
Want soo hy dwaelt nu hier, nu daer,
Soo wordt hy een Godin gewaer,
Sijn hert dat wierde heel ontstelt,
Wanneer hy Daphnis vondt in 't velt:
Hy seyndt voor uyt een soeten lach,
En biedt de maghet goeden dagh,
En offert haer te doen geley,
Oft door het bosch, oft langs de hey,
En heeft maer honigh inden mondt,
Hy seyt, sijn herte was ghewondt.
Ter wijl hy leydt, en vleydt, en sucht,
Soo neemt de suyv're maeght de vlucht,
En sy loopt voor, en hy loopt naer,
En daer loopt dat oneemgh paer.
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Het scheen hy was soo dapper vlugh,
Al had hy vleugels op den rugh;
Doch soo hy haer nu hebben wouw,
En dat hy haer nu vatten souw,
Soo is terstondt het aerdigh dier
Verandert in een groen laurier,
En sy en wierde noyt de bruyt,
En hier med' is de fabel uyt.
Een maget die niet vallen wil,
En magh niet veel zijn op den dril,
En dan is 't beter eens ghevlucht,
Als veel en langhen tijdt gesucht.
Want siet, op een verbrande vlaey
Daer stroytmen 'tsuycker al te spaey.
Den maeghdom, en verloren eer,
Wat dat ghy schreyt, en keert niet weer:
Soo dan, is 't dat ghy vlucht het vier,
Ghy wordt gekroont met een laurier.

Het hoeft geen betoog dat deze Nederlandse versie erg verschilt van de Latijnse. Van
de gebalde, op één idee toegespitste versie van Hosschius belanden we in een minstens
dubbel zo lang, rechtlijnig verhaaltje in het Nederlands. De Latijnse dichter ging
ervan uit dat de mythe zijn lezers bekend was. Poirters schrijft kennelijk voor een
ruimer, minder gecultiveerd publiek. In kort bestek wordt het gehele verhaal verteld.
Poirters keert terug naar de brontekst, naar Ovidius' vertelling, die hij wezenlijk volgt,
incluis de referentie aan Python. Een aantal elementen ontbreekt evenwel. Soms zijn
ze niet noodzakelijk voor het verhaal (b.v. de jachtactiviteit van Daphne; de scène
waarin Daphne zich met haar vader onderhoudt, en de passus waar ze haar vader om
hulp smeekt; de scène waarin Apollo zichzelf bij Daphne aanprijst). Andere omissies
zijn significanter (het feit dat Daphne door haar schoonheid als het ware voorbestemd
is om te huwen en een beschrijving van haar schoonheid). Evenmin als Hosschius
refereert Poirters aan de wrekende pijlen van Cupido, die het verhaal op gang brengen.
De omissie heeft dezelfde grond als bij de Latijnse dichter. Daarnaast voegt Poirters
een aantal elementen toe die niet bij Ovidius te vinden zijn. Nergens lezen we bij
Ovidius dat het verhaal zich in mei op de heide afspeelt. Het effect van de omissies
en toevoegingen is duidelijk: de dichter stelt alles in het werk om het
mythisch-bovenmenselijke weg te moffelen en naar voren te halen wat tot de gewone
menselijke realiteit behoort. Zelfs de metamorfose, die zeker tot 's dichters verbeelding
heeft gesproken, wordt in één vers afgehaspeld. We lijken hier veraf van de Griekse
godenwereld: we hebben veeleer de indruk ons op de Kempische heide te bevinden,
anno 1640. Een koene jager wordt verliefd op een meisje, dat zijn avances afslaat
en daarvoor, tussen haakjes zou ik bijna zeggen, beloond wordt. Tussen haakjes,
want Poirters verwijlt amper bij de betekenis van de metamorfose. Poirters verkleint
dus de afstand tussen de
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personages van de mythe en de lezer, die er zich makkelijk mee kan identificeren
(ook Ovidius had die neiging al, maar Poirters is veel volkser). Zijn bedoeling is veel
directer dan die van Hosschius: het gaat er niet om een beloning voor goed gedrag
in de verre toekomst te beschrijven, hij wil met een makkelijk vers goed zedelijk
gedrag in dit leven propageren. Hosschius richtte zich tot een erudiet, mannelijk
publiek en dacht wellicht in eerste instantie aan de studerende jeugd van de
jezuïetencolleges en aan de jezuïeten zelf toen hij een hoger ideaal van zuiverheid
ten dienste van God verdedigde (Qui cupis in vers 1 richt zich overigens tot mannen,
niet tot vrouwen). De volkse Poirters is vooral bekommerd om de eerbaarheid van
jonge meisjes: hen maant hij aan om zeer voorzichtig te zijn in de omgang met
mannen. Het epimythion laat daarover geen twijfel bestaan. De triomf van het meisje
bestaat er slechts in dat ze haar maagdelijkheid veilig heeft gesteld; had ze niet
opgepast, dan zou ze nu treuren om haar ongeluk en met de vinger gewezen worden.
Daphne staat voor elk jong meisje, het aerdigh dier zoals Poirters het met een voor
hem typische houding jegens de vrouw hier noemt. Volkse wijsheden kruiden het
betoog. Mede daardoor krijgt het vers een zeer lichte toets, baadt het in een ook weer
typisch Poirteriaanse hilaritas. Het verhaal combineert ontspanning en stichting. Het
is hoogst toegankelijk voor een zeer ruim publiek. De kern van het embleem van
Hosschius - vluchten is triomferen - verdwijnt wat op de achtergrond, het
ogenschijnlijk paradoxale van deze boodschap wordt niet uitgewerkt. De
opgeschroefde affecten van Hosschius' poëem zijn totaal afwezig.
Zowel de Latijnse als de Nederlandse versie van het feestboek van de jezuïeten diende
in een korte spanne tijds klaargestoomd te worden. Alvast in de Latijnse versie - over
de Nederlandse durf ik me niet uit te spreken - heeft de tijdsdruk een aantal
onvolkomenheden meegebracht, iets waarvoor de auteurs zich in het voorwoord bij
voorbaat verontschuldigden. Ook van de Nederlandstalige redacteuren zal stress zijn
tol hebben geëist. Bepaalde verzen van Poirters' embleem (v. 2 b.v.) lopen minder
goed; hier en daar verbaast het woordgebruik (b.v. ‘Al had hy vleugels op den rugh’).
Wat vooral stoort, is het feit dat Poirters de nimf Daphne verwarde met Daphnis, de
legendarische Siciliaanse herdersjongen die onder de liefde gebukt ging. Maar de
jezuïet recycleerde meer dan eens zijn gedichten, wat hem de mogelijkheid bood om
ze bij te schaven. Zo kwam dit vers terecht in Poirters' hoofdwerk, Het masker van
de wereldt afgetrocken (1646), een bonte mengeling van emblemen, verzen, verhalen
en anekdoten, satiren, meditaties en zedelijk vermaan in proza, met als rode draad
de menselijke gebreken. Het was daar dat we vernamen dat het Latijnse embleem
van Hosschius' hand is. Poirters onderwierp de tekst aan een revisie, werkte de fout
over de identiteit van het hoofdpersonage weg, greep lichtjes in om een aantal verzen
vlotter te laten lopen, en paste het in zijn apostrofe tot ‘Philothea’ in. Overigens
toonde Poirters in de toelichting in proza dat hij Hosschius goed gelezen had: in zijn
‘vertaling’ was de verwijzing naar de Parthen gesneuveld, maar net voor hij in de
context van de ‘suyverheydt’ zijn bewerking citeerde, noteerde hij: ‘Den besten raet
dan is te vluchten, ende ghelijck de Parthen al
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loopende te vechten’. Bijna dertig jaar later, in Poirters' sterfjaar 1674, verscheen de
bewerking van Hosschius' embleem nogmaals, nu in Den Spieghel van Philagie, een
werk over ascetische levenskunst. Weer komt het thema van de vlucht naar voor; de
inleiding tot het gedicht zinspeelt misschien weer op een vers van Hosschius (vv.
10-11) dat Poirters in zijn bewerking niet heeft opgenomen: ‘(...) dat een Maeget
moet doen ghelijck dat hindeken dat de vlucht neemt, om niet ghevangen te worden’.
Ruim twintig jaar na de dood van de Latijnse dichter wordt diens naam nu niet meer
vermeld. Op sommige plaatsen keert Poirters terug naar de lezingen van de
Afbeeldinghe, op andere naar die van het Masker, nog wordt er veranderd, geschrapt
en toegevoegd: de verwijzing naar Python wordt thans gedelgd. Eén toevoeging lijkt
een gevolg te zijn van een hernieuwde lectuur van Hosschius: diens klemtoon op de
paradox ‘vluchten is zegevieren’ en diens oorlogsmetaforiek worden nu voor het
eerst ondubbelzinnig in de slotverzen van het Nederlandse gedicht geëchood:
De vlucht is hier een glori-werck,
En soo maeckt ons de swackheyt sterck.
Gunt my, o Heer, dat ick altijdt
Den lauwer-krans brengh uyt den strijdt,
In desen oorlogh (fael ick niet)
Wint meest, die minst den vyandt siet.

En in diezelfde Spieghel kwam Poirters andermaal terug op het verhaal van Apollo
en Daphne. Het vers, dat de volle nadruk legt op de vlucht van Daphne als haar grote
triomf, waardoor ze ‘den maeghdelijcken staet’ bewaren kan, staat weer wat dichter
bij het Latijnse embleem van zijn oude leermeester, dat Poirters nog eens ter hand
genomen moet hebben toen hij zijn zwanenzang redigeerde:
Noch siet ghy boven in 't verschiet
Hoe Daphne voor Apollo vliet; (...)
S'en wenscht hem niet eens goeden dagh,
Maer vlucht wat dat sy vluchten magh;
En loopend' uyt dit loopend vier,
Ver-andert sy in groen laurier;
En desen boom, voor allen tijdt,
Is dese Maeghet toe-ghewijdt,
Om datse met haer suyver Siel
Victorie in het veldt behiel.
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Dimitri Verhulst
........... Tussendoor is er het woord1
Ik ken het geheim van trappen: ze zijn heilig, ziggoeratten. Vaker naar boven dan
naar beneden heb ik het nemen van een trap met een ander mens gedeeld, momenten
die mij voorkwamen als goddelijk. Misschien heeft dat er iets mee te maken dat ik
mij geen andere verdieping voor mijn schrijfkamer kan inbeelden dan de hoogste.
Schrijven begint voor mij daar, bij de eerste trede. Schrijven begint daar waar ik weet
dat ik schrijven ga zoals geliefden weten waar de eerste tree voor staat.
Het gaat overal, ook geliefden weten dat. De smerigste plaatsen overvallen met
een daad van schoonheid is of drift, of erezaak. Ik heb mijn letterliefde bedreven in
steden waarvan ik niet één inwoner noemen kan, hotelkamers, landen met een
nationaal gerecht waarvan mijn spijsvertering in de war raakt. Ik bedreef ze op
blocnotes in slechte bedden, bierviltjes, vuile ruiten, handpalmen. Maar deze
momenten zijn eerder schaars en kenden een bedenkelijke oogst. Meestal ga ik de
krijzeltandende trappen van mijn doodgewone huurhuis op, voorzien van voldoende
koffie en zoetigheidjes, en ligt er al een stevig stuk van een werkdag achter me. Een
dag die ik roemloos om den brode doorbracht met bezigheden waarvoor ik het talent
en de fut niet heb maar waarmee ik mij het schrijverschap veroorloven kan.
Een bouwvakkende handlanger bij de Gentse dienst voor monumentenzorg die
het middeleeuwse erfgoed van schimmels en duivendrek ontdoet. Wat een edele job
is.
Daar zit ik dan. De schrijver. Een zoogdier als een ander, toegewijd gekromd
boven een vel papier. Hoewel het allemaal niet meer om het lijf heeft en dit
desondanks mijn lang leven is, een jongensdroom zelfs, heb ik weinig weet van
stielen waarvoor men zich zo vaak en zo nauwgezet verantwoorden moet.
Waarom ik schrijf is niet mijn bekommernis maar die van de mens aan de veiligste
kant van de camera, de machtigste zijde van het dictafoontje. Als antwoord op zo'n
tribunaalvraag slaak ik de geeuw van de eeuw. Bovendien is het aan mijn lezer te
zeggen waarom ik heb geschreven.
Niet dat ik het daarom doe, maar over het schrijven, ook de fysieke daad van het
schrijven, hangt een vreemdsoortige erotiek. De magie van het toekomstige
lezerspubliek, dat ik niet ken maar probeer te voelen, te vermoeden. Zij zijn de
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mensen die ik met mijn woorden wil betoveren, ontroeren, aan het lachen brengen.
Ik benijd hen. Ik zou willen huizen in hun ogen, achter hun leesbrillen. Schuilen in
hun vingers die ze misschien wel likken alvorens het blad om te slaan. Ik benijd hen
hierom: geen enkel verhaal dat ik zelf bricoleerde zal ik ooit kunnen lezen zoals zij.
Geen enkele schrijver kan zijn eigen gedroomde lezer zijn. Stel je de kwaliteit van
de roman voor indien het even anders liep. Feit is dat ik ben bezoedeld met mezelf
en ik mij maar beter het lichaam van een verzonnen lezer toeëigen. Zo lees, herlees
ik mij. In de hoedanigheid van een fictieve boekenwurm en ja, zij is een vrouw. Die
lezer, dat lezeresje (laat ons zeggen zeventien en beeldig en belezen als een verbitterde
vent van veertig en oneffen), is mijn norm. Als zij mijn zinnen weet te smaken ben
ik tevreden en gaat het manuscript richting uitgever.
Af en toe doe ik eigenhandig die magie teniet door op een podium te staan. Zeker,
ik schaar mij achter die spandoeken waarop gekribbeld staat dat literatuur uit haar
boeken treden moet. Partituren lezen is hunkeren naar een instrument. Muzikaal is
de taal die werd geschreven voor dat trio van twee lippen en een tong. Muzikaal is
de taal op haar fraaist. Er is geen onderschatten aan, de mate waarin de videobeelden
van de Nachten Van De Poëzie mij als tiener aanmoedigden het voetbalveld te ruilen
voor de schrijftafel. Paul Snoek reed zich met zijn zwarte Alfa Romeo dood op het
ogenblik dat ik mijn eerste nacht zonder teddybeer sliep. Zoiets moet het ongeveer
geweest zijn. Maar enige jaren later, op het ogenblik dat ik mijn eerste nacht met een
mens wakker lag, zoiets moet het ongeveer geweest zijn, viel mij de videoband in
handen waarop Paul Snoek zijn ‘Gedicht voor mezelf’ voorlas. Die stem! En hoe die
stem zich plooide volgens het glooien van de tekst! Literatuur kan mooi zijn als ze
uit haar boeken treedt. Kan. Want Paul Snoek bleek een malsere muze als min te
hebben gekregen. Weinigen slagen erin met hun stem de woorden van het papier te
schrapen. Het is doodzonde dat het eerder de promotionele honger dan de vertelkunst
is die vele auteurs doet besluiten de bühne te beklimmen. Ik maak geen mortel voor
een klaagmuur aan; tenslotte is het een zegen dat de bühne nog altijd ter beschikking
van de schrijver staat. Hij kan zich van het podium bedienen, er zijn teksten toetsen
op hun ritme, de akoestiek van zijn boeken scherper stellen.
De onzichtbare relatie tussen auteur en lezer is er één die de schrijver overleeft.
Alhoewel. Tenzij het om een best- of longseller gaat verdwijnt een boek een jaar na
verschijningsdatum uit de winkelrekken. Er staat een houdbaarheidsdatum op alles,
na het openen moet je een boek blijkbaar koel bewaren. Ik maak me geen illusies en
schrijf niet voor de eeuwigheid. Maar ik pretendeer het wel, al was het maar om ook
de lezer van overmorgen te mogen vermoeden.
Het is nu twee jaar geleden dat ik officieel toetrad tot de nering van de letterkunde.
Officieel: omdat mijn werk gepubliceerd werd, omdat mijn naam een steekkaartje
werd in de fichesbak van de krantenredactie. En een groot schrijver
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zou ik zijn omdat naar mij werd gevraagd tijdens een rondje Trivial Pursuit.
Uiterlijkheden. Die schrijver, dat spreekt, was ik al. Weinig heb ik het in die twee
jaar over letterkunde gehad. Zie ik al een collega dan is het op de televisie waar hij
of zij zich onvergetelijk maakt als nar. Tijdschriften, zogenaamd begaan met het
culturele reilen en kwijlen, vinden de literator een leuke rariteit om op te voeren
zolang ze maar in zijn privé kunnen grabbelen. Hem wordt gevraagd naar zijn seksuele
geaardheid, op de foto te staan met de levensgezel, de haarkleur van zijn geheime
minnares prijs te geven. Hem wordt gevraagd dit kosteloos te doen omdat het immers
schitterende reclame is en tot overmaat van droefte menen ook ettelijke
uitgeversbonzen dat zulk gehoereer prima promotiemateriaal levert voor een boek.
Kassa, een woord dat men graag twee keer na elkaar hoort, alsof het rinkelen daardoor
melodieuzer wordt. Kassa-kassa. Herhaling is een boeiend taalfenomeen;
‘druk-druk-druk’ wordt gezegd door mensen die zoveel tijd hebben dat ze drie keer
hetzelfde kunnen kwekken.
Televisie halen, de voorpagina halen, een ronkende naam worden, eender hoe.
Public relations? De relatie van de schrijver met zijn publiek bestaat alleen bij de
gratie van wat hij schreef.
Het papier waarop de affiches voor literaire avonden wordt gedrukt is meer gaan
glanzen, prijsuitreikingen groeiden uit tot heuse evenementen, happenings, die
rechtstreeks in de ether worden gekatapulteerd. Er zetelen mobiele telefoons in de
jury, het gewone leesvee bepaalt mee wie er een feestelijk lintje om zijn boekflap
gespen mag. Het einde van een inteeltgebeuren. Bedrijven verbinden hun naam en
logo aan de letterboerderij en dat is toe te juichen, er zijn lelijker zaken die op een
sponsor wachten. Lelijker en van een veel algemener belang. En toch. Het hele jaar
lang zien wij het accent op dat vijftal titels liggen dat voor de hoofdvogel in
aanmerking kwam. Die smal gekanaliseerde aandacht voor de jaarlijkse boekenoogst
geeft een verwrongen beeld weer waarin weinig plaats is voor literaire lefgozers. De
cultuurpessimist - hij krijgt voldoende water en zonlicht - die volhoudt dat ons
taalgebied hooguit vijf leesbare titels per jaar produceert kan zich niet meer opladen
om talenten te willen ontdekken waar hij ze niet verwacht. Hij mankt zijn oordeel
achterna. Hij wordt lui, het leesenthousiasme dat hij nog uitstraalt zal niet bepaald
aanstekelijk werken. En maar brompotten over de onthutsende cijfers, ons
prijsgegeven door bibliotheken en boekhandelaren. Natuurlijk bulkt het van de
rommel en kappen we bossen bij de vleet om al die vodden te drukken. Het moet
zijn dat die vodden goed verkopen, geld dat goed gebruikt kan worden om te
investeren in contemporainer spul. Maar verder dan de longlist lang is wordt er amper
nog gekeken. Wordt er amper nog gekocht.
Dezelfde mistroostige damp slaat je in het gezicht wanneer je de boekenbijlagen
opengooit. Lijstjes, dat kun je krijgen, lijstjes. Ik mis enthousiasmerende pennen,
recensenten die ons warm maken voor een stroming of een auteur. Al zijn we op ons
hoede voor de minus habentes die maar wat in het rond kladden en kritiek kakken
maar amper een titel kunnen plaatsen in een oeuvre.
Vermoedelijk lezen deze mensen hun leeslust stuk met boeken die ze trager
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hadden willen lezen, waar ze geen vat op krijgen maar toch bespreken moeten. Of
vinden zij het soldij om voor het leesplezier te strijden te laag. Er zijn meer
broodlezers dan broodschrijvers aan de slag, ze zijn gevaarlijker bovendien. Het
niveau van deze zelfverklaarde pausen is van dien aard dat ik beschaamd zou zijn
als zij me een lovende recensie gaven. De tijd is rijp voor witte rook. Voor een goed
begrip: ik hoor niet tot het slag auteurs dat meent per definitie het slechtste met een
recensent te moeten voorhebben. Bovendien ken ik het geheim van trappen. Ze zijn
heilig, ziggoeratten. En de kritiek raakt mijn trap niet op. De slechte niet. De goede
niet.
Twaalf krijzeltandende trappen verheven boven het loze gekakel reken ik de taal tot
één van mijn voornaamste grondstoffen. Het Nederlands. Een taal die ik hartstochtelijk
bemin. Het is mij nog niet duidelijk hoe mijn schrijverschap er had uitgezien indien
ik een andere moedertaal had gehad. Best mogelijk dat ik geen schrijverschap
ambieerde in dat geval. De verhalen die ik tot nog toe vertelde konden niet anders
zijn gepoot dan in het Nederlands; ik weet met pertinente zekerheid dat ik mijn
onderwerpen heb aangepast aan het idioom. Zo zal ik er bijvoorbeeld niet voor
terugdeinzen een vrolijker lot voor mijn personage te bedenken als ik daardoor een
swingendere combinatie van klinkers kan afdwingen. Te mijner beschikking staan,
afgerond, 230.000 woorden. Mooie woorden die men stoppen moet in de starterskit
voor de betere goochelaar. Alles in de handen, alles in de mouwen, maar zodanig
dat niemand het ziet.
Nog eventjes en wij vieren de duizendste verjaardag van het geschreven Nederlands.
Een taal met een eigen willetje. Bedenk dat wij onze taal maar zo moeizaam in een
spelling kunnen gieten dat we wedstrijden in dictee organiseren. Waar nog doen ze
dat? Het Groot Dictee: een mobilisatie van Vlamen en Hollanders, voor de eer en de
glorie van een Moerdijkse zijde zenuwachtig kauwend op het topje van een bic. Bic,
met een hoofdletter of niet? Men is een volksheld als men een opstelletje van enige
lijntjes kan neerzetten met amper zes fouten. Televisie op je dak, een journalist op
elke schoot, mirre en overwinningspalmen vanwege de academie. Dat is, meen ik,
een unicum in de wereld; het is een hele eer mijn boeken volgens deze gedrochten
van spellingsregels te mogen schrijven. Onze taal brengt ons zowaar weer rond tafel
via gezelschapsspelen (gezelschapsspellen?) waarin de taalvaardigste de teerling
werpt.
‘...Hij condoleerde de kersverse douairière met het overlijden van haar eega. Deze
ging in een bizar accident kassiewijne....’.
Er zijn nochtans gediplomeerde journalisten gesignaleerd die niet eens een boektitel
correct kunnen overtikken.
Ik mag dan wel om de hand van het Nederlands dingen en mijn liefde voor haar
van de daken blaten, toch zal ik blijven horen geen Nederlands te beheersen. Maar
Vlaams. Wanneer ik een boek voltooid heb spoor ik voor mijn contract naar
Amsterdam. Duik ik ginds een kroeg binnen en bestel ik mij daar een biertje in dat
geliefde Nederlands van me, dan word ik steevast in het Engels bediend. Wat is er
nu het belabberdst: de Vlaming die Nederlands praat of die Hollander zijn Engels?
Na zo'n biertje, na zo'n beer, voel ik mij aller-
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minst de schrijver die zopas een contract voor een boek ondertekend heeft.
De taal waarin ik volgens velen de letteren bedrijf, onder hen bevinden zich zowaar
intelligente mensen alsook een auteur die ik mateloos bewonder, is een taal die niet
bestaat. Er is geen codex van hét Vlaams. Veel erger dan de versloganesking,
gruwelijker dan het C-film-Amerikaans dat een aanslag op mijn moedertaal pleegt,
is de pedante linguïstische kolonisatiedrang van de Hollanders. Er opereren
germanisten aan de kaaien van het IJ, zij houden hun besognes tussen lijvige
spellinggidsen en taalvademecums, en zijn belast met het fnuiken van het taalgevoel.
Vijf miljoen taalgenoten worden genegeerd. Wij, katholieke boeren, spreken
Zuid-Nederlands. Nooit aan gedacht dat zij Noord-Vlaams spraken? En dan nog
redelijk bescheten ook? Het creatief omspringen met Nederlands wordt snel afgedaan
als hang naar exotisme. Als men ervan overtuigd is dat een taal leeft, dan heeft men
er baat bij het idioom te respecteren van hen die daar het leven in blazen. Ik weet dat
deze oorlog oud en koud is, maar ik neem graag deel aan de volgende veldslag met
een hart dat warm is en boenkt voor uitgerekend het Nederlands. Al kan ik niet
ontkennen dat het stigma een Vlaam te zijn mijn schrijfplezier verscherpt; het verleent
mij een grotere en muzikalere woordenschat, het verschaft mij meer tolerantie
tegenover de klank. In het zogenaamde Vlaams kan men de marge tussen een tekst
en literatuur aanzienlijk meer verbreden.
Ik kijk even op mijn horloge; het is negen uur, een woensdagavond, 14 maart 2001.
Te laat, zegt men, veel te laat. Alles is al geschreven, alle grote thema's zijn
leeggeroofd, de muzen gillen niet eens meer als ze weer worden geschaakt en
verkracht in de donkerste stegen van de taal. Wat een reden extra is om graag te
schrijven. Het vertelplezier, en dat heb ik, vinden we terug in kleuterklasjes, waar
de juf gevraagd wordt nog eens dat ene sprookje te vertellen, en nog eens, en nog
eens. Alleen de herverteller slaagt erin iets nieuws te brengen. De vorm is het verhaal.
Het is de invalshoek die we vertellen. Dat is een open deur waartegen velen zich een
bloedneus liepen. Bovendien rust de grootsheid van een thema in het onbepaalde
lidwoord. Over de liefde en de dood moet je emmeren.
Een liefde. Een dood.
Hedendaagse letterarbiters menen dat ik bedoel: mijn liefde, mijn dood.
Autobiografisch schrijven, zo commandeert de modieuze opinie, is vies. Afblijven,
jongen, dat is kaka, foei! De gelijkenis van een bestaand persoon met een personage
uit mijn boeken berust op louter mensenkennis. Om geen enkel andere reden is de
ik-figuur in mijn verhalen een Dimitri Verhulst. Ik ben namelijk de enige mens die
ik min of meer een beetje ken. Ik houd mij bijgevolg het recht voor mezelf voor de
rechter te slepen als ik meen dat ik publiekelijk belachelijk word gemaakt in een van
mijn werken.
Nog een actuele scheet in de fles die mij niet van mijn schrijfplezier houden kan
betreft het engagement van de schrijver. Dat het een norm moet zijn. De artiest als
maatschappelijk werker in tijden van oprukkend extreem-rechts. Niets lijkt me zo
pervers als de geëngageerde schrijver. De vreugde die ik vind
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in het schrijven is zo groot dat ik intrinsiek zou moeten verlangen naar veel miserie
voor heel veel mensen, opdat ik eindelijk schrijven mag.
Weinig heersende normen, concepten, modes of theorieën raken mijn koude kleren.
Ze kunnen geen trap op. Een boek hoeft voor mij niet meer te zijn dan een leverancier
van schoonheid. Hoe ik die schoonheid lever is mijn zaak, en mijn genot. Ik giet
mijn eigen vormen met veel arbeidsvreugde naar mijn lezer van morgen.

Eindnoten:
1 Dit is weer een bijdrage in de serie waarin jonge Nederlandse en Vlaamse auteurs zich uitspreken
over eigen werk, de eigen generatie en hedendaagse literatuur. Uiteraard schrijft de auteur geheel
voor eigen rekening.
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Ludo Beheydt
........... Hofstedes cultuurmodel toegepast
Kroniek cultuur en maatschappij
Het cultuurmodel van Geert Hofstede
In zijn geruchtmakende boek Allemaal andersdenkenden. Omgaan met
cultuurverschillen uit 1991, waarvan dit jaar een afgeleide versie Culture's
consequences is verschenen, stelde Geert Hofstede dat de culturele identiteit kon
worden geconceptualiseerd als een ui-diagram van symbolen, helden, rituelen en
waarden. Hij beeldde dit diagram af ‘als de schillen van een ui, waarmee wordt
aangegeven dat symbolen de meest oppervlakkige en waarden de diepste lagen van
een cultuur vertegenwoordigen, met helden en rituelen daartussenin.’ Het lijkt me
nuttig om deze voorstelling hier nog even over te nemen omdat ze het ons mogelijk
maakt de stortvloed aan literatuur over culturele identiteit een beetje te ordenen:

Het ui-diagram van Hofstede
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Symbolen vormen de meest oppervlakkige kenmerken van een cultuur. Het zijn
woorden, gebaren en afbeeldingen met een betekenis die alleen begrepen wordt door
de leden van de cultuur. In Nederland behoren ‘gezellig’, ‘leuk’ en ‘lekker’ tot deze
categorie net zoals het glas melk bij de lunch of de hagelslag.
Helden zijn de ideaaltypische personen die in een cultuur symboolwaarde hebben.
De Jongens van Jan de Witt, de Bekende Nederlanders maar ook heer Bommel of
Peter van Straatens Agnes kunnen daartoe gerekend worden.
Rituelen zijn conventionele collectieve activiteiten zoals groeten, recepties of de
oranjegekte.
In de kern van het diagram zitten de waarden, datgene waar wij in ons diepste
wezen aan hechten. Waarden zijn verworven voorkeuren die vaak tot uiting komen
in normen. Tolerantie en consensus gelden in Nederland als waarden die onder meer
hun uitdrukking vinden in allerlei normerende wetgeving.
In deze voorstelling situeer ikzelf de taal waarin een cultuur zich uitdrukt eigenlijk
op elk van deze schillen. Immers, de taal is een gemeenschappelijk symbolenstelsel
dat ook gedeeld wordt door de helden die de cultuur iconisch vertegenwoordigen en
bovendien geldt de gemeenschappelijk taal vaak als een ritueel waarmee
verbondenheid wordt uitgedrukt. Ten slotte is taal voor sommige culturen een
fundamentele waarde die bij de minste bedreiging of schijn van minorisering heftig
verdedigd wordt.
Met deze visie op culturele identiteit voor ogen rijst de vraag of wij Nederland,
België, Vlaanderen, Wallonië nu als culturele identiteiten kunnen zien en of zij zich
volgens dat model ook van elkaar onderscheiden. Want - u weet het - niettegenstaande
de toenemende europeanisering en de onmiskenbaar groeiende multiculturaliteit:
‘Neiderland blaaift Neiderland’ (H.J.A. Hofland in NRC weekeditie 7 april 1998),
Vlaanderen laboreert aan een eigen Vlaamse identiteit en een ‘nieuwe belgitude’
(Beheydt, 1998) doet opgeld.

De essayistische benadering
Een verklaring die de culturele identiteit van België in haar barokke schoonheid
toegankelijker maakt, is het al bijna klassieke boek van Geert van Istendael Het
Belgisch labyrint (Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen, 2001, ISBN
90 295 2248 8, €19,50). Dit boek waarvan al meer dan 50.000 exemplaren verkocht
zijn, is nu in een volledig herziene en geactualiseerde versie verschenen. Voor mij
is dit nog steeds het beste Landeskundeboek over België. Wie als buitenstaander het
Belgisch labyrint wil doorzien, kan geen betere gids vinden. Voor mijn studenten is
dit verplichte lectuur. Zowel de Vlaamse als de Waalse Beweging, de moeizame
omgang met het verleden, de ‘koterij’, de taalgrens, de fundamentele breuklijnen in
de Belgische politiek als de Latijnse levenshonger van de Vlaming krijgen hier een
toegankelijke verklaring. Toegankelijk, als je tenminste niet op louter rationele
verklaringen uit bent, als je bereid bent de poëzie en de paradoxen van België mee
in koop te nemen. Van Istendael blijft even labyrintisch als zijn boek: dweper en
analist, dichter en denker, polemist en essayist, overtuigd belgicist en eerlijk
cultuurflamingant.
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Zijn liefde voor België uit hij al in de opdracht van zijn boek aan ‘onze kroonprins
Filip en aan zijn echtgenote, prinses Mathilde.’ Toch is zijn liefde voor België geen
nationalistisch patriottisme. Hij schrijft: ‘België weet dat het broos is, want België
lijdt niet aan verblinding die vaderlandsliefde heet. Wij, Belgen, belijden een praktisch
patriottisme. België is het enige land ter wereld waar de dweilen de nationale driekleur
dragen (p. 301)’. Vandaar wellicht zijn oproep: ‘Trap niet op België, sta niet toe dat
dit koninkrijk verdwijnt. Want als België niet bestond, moest Europa het uitvinden
(pag. 132)’. Deze dadaïstische geïnspireerde oproep wordt ingebed in een
groot-Nederlands cultuurgevoel dat oprecht en verongelijkt is: ‘Dat prachtige
Nederlands is de taal van Noord én Zuid, voor wie daar nog mocht aan twijfelen (p.
132)’. En dan haalt hij verbolgen uit naar de defaitisten: ‘Als de Nederlandse
ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking zucht dat de strijd tegen
het Engels bij voorbaat verloren is dan moet die man niet alleen op staande voet
oneervol ontslag krijgen, hij dient tevens opgesloten te worden in een witgekalkte
kloostercel met als enig gezelschap de Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging
(p. 133)’. Zo geeft Van Istendael aan dat de taal in Vlaanderen als een ‘waarde’ in
de kern van Hofstedes ui-model zit, terwijl het voor de Nederlandse ambassadeur
kennelijk slechts een inwisselbaar ‘symbool’ was.
Al deel ik Van Istendaels eenkennige belgicisme niet, ik hou van zijn Belgisch
labyrint. Zijn boek dat het hele Belgische ui-model beschrijft, vertolkt, verheerlijkt
en verguist, bewijst dat Vlaanderen en Nederland ondanks hun gemeenschappelijke
taal, cultureel sterk van elkaar verschillen. Maar het bewijst al evenzeer dat
Nederlandstaligen en Franstaligen in België ondertussen een eigen culturele identiteit
hebben ontwikkeld. En al weigert Van Istendael de Vlaamse identiteit te benoemen,
hij stapelt in het hele boek de bewijzen op dat Franstalige Belgen andere waarden
en normen hanteren dan de Vlamingen en dat ze andere symbolen, helden en rituelen
hebben. En hij heeft gelijk! Recent vergelijkend Europees onderzoek heeft dat weer
eens ten overvloede bevestigd. Drie recente publicaties tonen aan dat de ‘levensstijl
van de bevolking’, wat in antropologische zin toch de definitie is van ‘cultuur’, sterk
verschilt tussen Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Daarover meer in de hierna
volgende paragraaf over de empirische onderbouw.
Dat de Vlaamse identiteit wel degelijk bestaat, dat ze in de dynamiek van de
federalisering een eigen karakter gekregen heeft dat ze onmiskenbaar geprofileerd
is, wordt veelvoudig duidelijk uit de recente bundel Hoe Vlaams zijn de Vlamingen?
Over identiteit (Davidsfonds: Leuven, 2000, ISBN 90 5826 049 6, €13,40). Deze
veelzijdige benadering van diverse aspecten van de Vlaamse identiteit bevat bijdragen
van gerenommeerde auteurs als Manu Ruys (over Vlaamse identiteit en staatsvorm),
Ludo Abicht (over de plaats van Vlaanderen in de wereld) of Raoul Bauer (over
Vlaanderen in historisch perspectief), en is een poging om evenwicht in het debat
over de identiteit te brengen. De korte opstellen in deze bundel bieden vaak
verrassende inzichten en een enkele keer gewaagde stellingen, maar daardoor zijn
ze uitstekend geschikt als discussie- en documentatiestof voor studenten die nader
kennis willen maken met de
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culturele identiteit van Vlaanderen. De auteurs hebben wellicht niet dezelfde
bevlogenheid als Van Istendael, maar als confrontatiestof met het Belgisch labyrint
is dit eerste boek dat exclusief aan de Vlaamse identiteit is gewijd, uitstekend.

De empirische onderbouw
Zoals gezegd zijn essayistische analyses interessant, maar daarnaast is er behoefte
aan empirische gegevens die de geventileerde opvattingen en commentaren staven.
De intellectuele constructies moeten worden gedragen door de fundamenten van het
bewijsmateriaal.
In België zijn net de resultaten van het derde Europees Waardenonderzoek (EVS)
gepubliceerd met steun van de Koning Boudewijn Stichting, in twee versies: een
Nederlandstalige en een Franstalige. Symptomatisch daarbij is dat de Vlaamse versie
de titel Verloren zekerheid (Karel Dobbelaere e.a. Verloren zekerheid. De Belgen,
en hun waarden, overtuigingen en houdingen. Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2001, ISBN
90 209 4097 ×, €24,75) meekreeg, terwijl de Franstalige versie onder de titel Belge
toujours verscheen. Hiermee is meteen al een eerste frappant verschil aangegeven
tussen de twee gemeenschappen:
Vlamingen voelen zich vaker en sterker Vlaming dan Belg, terwijl Franstalige
Belgen zich op de eerste plaats Belg voelen. De Vlaamse culturele identiteit is dus
duidelijk sterker ontwikkeld dan de Waalse.
Deze publicaties zijn een uitvloeisel van het initiatief van de sociologen Jan
Kerkhofs (Leuven) en Ruud de Moor (Tilburg) om de studie empirisch te
onderbouwen. Verloren zekerheid is gebaseerd op enquêtes over vier relevante
domeinen: religie en moraal, maatschappij en politiek, werk en ontspanning, primaire
relaties.
Het is interessant om uit de vele cijfergegevens hier even de waardevergelijking
van Vlaanderen, Wallonië, België en Nederland over te nemen, niet alleen omdat
we zo een cijfermatig cultuurbeeld krijgen, maar ook als vergelijkingspunt voor de
Nederlandse publicatie die ik straks aan de orde stel.
De onderstaande tabel is gebaseerd op de tabellen 1 en 2 van Verloren zekerheid
(p. 10-12):

Tabel 1. Domeinen en hun belang in het leven, in procenten
Gezin
Vlaanderen 96

Vrienden Werk
92
88

Vrije tijd GodsdienstPolitiek
92
45
32

Wallonie

97

85

97

84

41

29

Belgie

96

89

90

87

45

31

Nederland 92

96

85

94

37

38

De redacteuren geven daarbij onder meer als commentaar dat in België het gezin
nog steeds op de eerste plaats komt, maar dat ook arbeid nog steeds hoog scoort. En
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gezin, en is politiek belangrijker dan godsdienst (p. 11).’
Nu wil het toeval dat in Nederland het Sociaal en Cultureel Planbureau ook
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net een Sociaal en Cultureel Rapport gewijd heeft aan Nederland in Europese
vergelijking. Het boek dat daarop gebaseerd is, verscheen onder redactie van Wilfried
Uitterhoeve, Nederland en de anderen (Uitgeverij SUN, Nijmegen, 2000, ISBN 90
5875 141 4, €13,59). Uit dit boek kiezen wij hier voor de aardigheid dezelfde
vergelijking als die welke we aangetroffen hebben in Verloren zekerheid:

Tabel 2. Domeinen en hun belang in het leven, in procenten

België

Gezin
84

Nederland 82

Vrienden Werk
46
58

Vrije tijd GodsdienstPolitiek
41
15
6

61

50

52

20

12

Nu wordt het interessant! Plotseling wordt de conclusie die Verloren zekerheid
op basis van significantie meende te kunnen trekken, compleet tegengesproken. Wat
blijkt immers uit de cijfers van Nederland en de anderen: in Nederland zijn vrienden
en vrije tijd bij lange na niet zo belangrijk als het gezin en godsdienst is er nog steeds
belangrijker dan politiek. Daarnaast zal u toch ook opgevallen zijn welke enorme
verschillen er zijn tussen de procenten in het Belgische boek en de procenten in het
Nederlandse boek, hoewel ze allebei gebaseerd zijn op een waardeschaal.
Ik wil mij met deze steekproefvergelijking niets aanmatigen, maar er alleen op
wijzen hoe voorzichtig men moet zijn met enquêteresultaten en hoe gevaarlijk het
is om hieruit algemene conclusies te trekken. Wel bieden beide publicaties bijzonder
interessant vergelijkingsmateriaal. Studenten die geïnteresseerd zijn in een
vergelijkende cultuurstudie kunnen niet alleen hun eigen land vergelijken met
Nederland en België, maar ook die twee onderling.
Dat de conclusies en commentaren die aan dit soort studies worden verbonden bij
mij op een gezonde dosis scepsis kunnen rekenen zal niemand verwonderen, al moet
ik toegeven dat ik bijzonder opgetogen was over de nuchtere en verhelderende epiloog
van Paul Schnabel in Nederland en de anderen. Zijn commentaar is Nederlands
bescheiden: ‘Verrassend is zeker dat Nederland op veel punten minder uitzonderlijk
is dan het zelf graag denkt; verwarrend toch ook dat soms de prestaties duidelijk
achterblijven bij de eigen verwachtingen, ook in vergelijking met andere landen (pag.
128)’.

De ideologische analyse
Vergelijkend empirisch onderzoek blijft niettegenstaande de problemen van
betrouwbaarheid en validiteit toch belangrijk, want te veel geschrijf over culturele
identiteit is puur ideologisch. Een typisch voorbeeld van dit laatste is Mono-Vlamingen
en Mono-Walen? Dwaalwegen en gevaren van mono-identitaire ideologieën van
Alain Maskens (Uitgeverij Ockeghem: Brussel, 2000, ISBN 90 805777 15, €13,50).
Zoals de ondertitel al laat vermoeden gaat het hier om een pamflettistische tekst. Met
een felle gedrevenheid verzet de auteur zich tegen het kiezen voor een culturele
identiteit. Hij betreurt in alle toonaarden dat
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het historisch ‘stabiele’ België zich na 1980 heeft ontwikkeld in de richting van
‘mono-identitaire ideologieën’. Maskens heeft het niet begrepen op de culturele
identiteit. Voor hem is cultuur trouwens ‘die onvoorspelbare caleidoscoop die enkel
leeft bij gratie van de wisselvalligheid van bewegingen en vermengingen, en de
aaneenschakeling van het origineel en de afspiegelingen ervan (p. 23)’. Ligt het aan
mij, of lees ik hier inderdaad onbegrijpelijke wollige frasen? Het hele boekje is
geschreven in een bij momenten onleesbaar vertaald Frans (één voorbeeld: ‘Als de
ene dan al José Van Dam goed vindt terwijl de andere eerder voor Helmut Lotti valt,
ze luisteren alle twee op hun walkmans van Japanse makelij naar dezelfde rap- of
technonummers (p. 83))’ en wordt gevoed voor een onbegrip voor de rol van de taal
in de Belgische context. Uitvallen als de hiernavolgende naar de cultuurpolitiek in
de Brusselse Rand zijn dan ook schering en inslag: ‘Antidemocratische geweldpleging,
culturele zuivering en linguïstische apartheid zijn de resten van het “Belgique de
papa” dat dacht zijn gewesten te kunnen bouwen op linguïstische geschillen (p. 139)’.
Dit boek is een curiosum, geen aanrader.

De ontbrekende dimensie: de historische dynamiek
Wat een verademing om na dit onthutsende boek een vlot geschreven, informatief
en helder analyserend boek in handen te krijgen over het proces van de natievorming
en de ermee verbonden vorming van de culturele identiteit in Nederland. De
eenwording van Nederland. Schaalvergrotingen integratie sinds 1800 van Hans
Knippenberg en Ben de Pater (Uitgeverij SUN, Nijmegen, 2000, ISBN 90 6168 286
×, €19,50) is een uitzonderlijk prettig geschreven relaas van de nationale
identiteitsvorming in Nederland sinds 1800. Deze twee sociaal-geografen vertellen
hoe ‘een archipel van gebieden en samenlevingen’ een ‘proces van emotionele
eenwording’ heeft doorgemaakt, hoe aanvankelijk regionale en lokale samenlevingen
langzaam een natiegevoel en een culturele identiteit ontwikkelden als een resultante
van impulsen van infrastructurele, economische, politieke en sociaal-culturele aard.
Dit boek vormt een aanvulling op het model van Hofstede omdat het ontegenzeggelijk
aantoont dat culturele identiteit ook een historische dimensie heeft en dat voor een
goed begrip van de culturele identiteit een enigszins gestructureerd inzicht in de
dynamiek ervan heel nuttig is. Deze dimensie ontbreekt in het oorspronkelijke model
van Hofstede maar is ondertussen door de cultureel-antropologen en de cultuurhistorici
uitvoerig aan de orde gesteld.

De buitenste schil en de taal
Een boek dat zich dan weer oppervlakkig met de buitenste schillen van Hofstedes
model bezighoudt, namelijk de symbolen en de rituelen, is Eric de Kuypers Een vis
verdrinken (SUN, Nijmegen 2001, ISBN 90 5875 006 ×, €13,39). Dit boek van ‘een
niet-Nederlander tussen de Nederlanders’ is een vervolg op de bundel Met gemengde
gevoelens (zie mijn bespreking in NEM nr 2, mei 2001).
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Een vis verdrinken is de letterlijke vertaling van ‘noyer le poisson’, dit is de listige
manier waarop politici problemen versnipperen en verschuiven tot ze ongemerkt in
het niet verdwenen zijn. De Kuyper ergert zich daaraan. De Kuyper ergert zich
trouwens aan veel, aan te veel als je het mij vraagt. Gemengde gevoelens was nog
net te pruimen: er zaten nog gedegen stukken in en verrassende observaties. In Een
vis verdrinken overheerst het gezanik. Een enkele keer kan ik nog meegenieten,
vooral als hij de verhouding tussen taal en identiteit analyseert. Hij is een leerling
van Greimas en als hij het woord ‘gezelligheid’ semiotisch uitbeent en het afgrenst
van ‘gemütlich’ en ‘cosy’ of als hij het gebruik van het verkleinwoord in Nederland
en West-Vlaanderen vergelijkt, is hij op zijn best. Maar voor de rest is hij toch een
zeur. Eigenlijk zou bij dit boek een goed register moeten komen, dan hoefde je niet
zo nodig al die lusteloze jeremiades te lezen over de Hollandse kaas, spelling,
architectuur, geluidsoverlast, horeca, taxichauffeurs, verjaardagen, pindakaas, etc.
etc.

De kern: waarden en normen
Tegenover dit ‘speelse en rommelige’ boek over de charmes en de hebbelijkheden
van de Nederlandse natie en, en passant, ook over de hele zwik clichés die over
Nederland de ronde doen, stel ik graag een klein boekje over de kern van Hofstedes
ui-model: de waarden van de Nederlander. Het kleine boekje, dat gebukt gaat onder
de zwaarwichtige titel De morele staat van Nederland (Amsterdam University Press,
Salomé, Amsterdam, 2001, ISBN 90 5356 508 6, €11,12), is een poging om de waarden
te ontleden die ten grondslag liggen aan morele discussies in Nederland over thema's
als misdaad, straf, euthanasie, abortus, protest, liefdadigheid. De bijdragen in dit
boekje gaan van feitelijke gegevens (Paul Dekker), over een logische analyse van
het begrip ‘waarde’ (Else Barth), een sociologische analyse van morele oordelen
(Joop Goudsblom), tot een discussie over de vrijheid die nodig is om morele keuzes
te maken (Joke Hermsen). Dit soort diepgaande overwegingen is geen treinlectuur,
maar zet wel aan tot een andersoortige reflectie over ‘waarden’, ‘normen’ en ‘culturele
identiteit’. Het is echter geen boekje om te gebruiken in een doorsneecollege
Landeskunde. Wie daarnaar op zoek is kan ik beter een publicatie aanraden die
weliswaar maar over één fundamentele waarde handelt, maar die in haar diversiteit
en toegankelijkheid veel bruikbaarder is voor een multiculturele analyse met studenten
extra muros. Ik doel hier op het achtste deel van The Low Countries. Arts and Society
in the Netherlands (Stichting Ons Erfdeel: Rekkem, 2000, ISBN 90 75862 42 3,
€38,57) dat vanuit alle perspectieven - literair, artistiek, maatschappelijk - het thema
van de dood en de sterfelijkheid behandelt. Gewoontegetrouw biedt dit jaarboek een
schat aan literair, essayistisch en artistiek materiaal uit de Lage Landen waaruit de
cultuurspecifieke omgang met dit fenomeen genuanceerd naar voren komt. Voor een
werkgroep rond het thema van de dood is dit een buitengewoon rijke bron. Daarnaast
is het ook echt een jaarboek dat wil zeggen dat na de eerste honderd thematische
bladzijden er een bijzonder gevarieerde culturele caleidoscoop volgt waarin
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zowel het literaire werk van Elsschot, Gerrit Kouwenaar, Gerard Reve en Paul de
Wispelaere wordt behandeld, als het artistieke werk van Hans Broek, Wim Delvoye
en Emile Claus, maar waarin ook bijdragen te vinden zijn over buitenlandse connecties
van de Nederlandse cultuur, het socialisme in België en de eigen aard van Gent. Dit
alles aangevuld met een gevarieerde jaarkroniek. Ondertussen is ook al het negende
jaarboek van deze reeks verschenen, onder een prachtig veelkleurig kaft met een
schilderij van Eugeen Laermans dat de thematiek van dit jaar, ‘Low Countries, Host
Countries’ treffend verbeeldt. Thematisch worden de Nederlanden als tolerante
vluchthaven voor dissidente geesten voorgesteld en natuurlijk komt daarbij uitvoerig
het modieuze onderwerp van de ‘allochtone schrijvers’ aan de orde. Nog steeds is
The Low Countries het meest volledige jaarboek over de cultuur der Nederlanden.
Het is voor Engelstaligen de gateway to Dutch and Flemish culture. Bovendien is
dit jaarboek weer schitterend uitgegeven, in veelkleurendruk, op een royaal formaat
en op zacht crèmekleurig papier. Een boek om een kroniek mee te eindigen. Want
je eindigt toch het liefst in schoonheid?

Conclusie
De nieuwe publicaties over de cultuur der Nederlanden zijn globaal genomen vrij
gemakkelijk te ordenen volgens het cultuurmodel van Hofstede. Het ui-diagram dat
hij ontworpen heeft, biedt samenhang en inzicht in de hier besproken diversiteit van
bijdragen. Hier en daar heeft het wellicht enige aanvulling nodig. Dat de historische
dimensie erin ontbreekt is een lacune. En wellicht zou ook een aparte plaats voor de
‘normen’ moeten worden ingeruimd. Na tien jaar is de noot die Hofstede aan het
verschil tussen ‘waarde’ en ‘norm’ in een cultuur wijdde, mijns inziens niet meer
geldig. Hij schreef: ‘In het alledaagse spraakgebruik wordt meestal geen onderscheid
gemaakt tussen “norm” en “waarde” of wordt de uitdrukking “normen en waarden”
als een onafscheidelijk paar gebruikt, zoiets als “Laurel en Hardy”, of “Vroom en
Dreesmann”. In dat geval is een van beide termen overbodig.’ (1991: 319). Voorts
is in het oorspronkelijke model van Hofstede de taal onderbelicht gebleven. Ik denk
dat de bevindingen uit de cognitieve taalkunde onderhand een nieuw licht geworpen
hebben op de verhouding taal/cultuur (Dirven en Verspoor 1999: vooral hoofdstuk
6, Beheydt 2000) en dat deze bevindingen het model zouden kunnen verrijken. Ten
slotte zou er meer aandacht moeten zijn voor de transmissieprocessen, zowel de
synchrone als de diachrone, die de dynamiek van een cultuur bepalen. Toch blijkt
het ui-diagram ook vandaag nog een inzichtelijk en bruikbaar houvast voor discussies
over cultuur en culturele identiteit.
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P. de Kleijn
........... Zich vertrouwd maken met
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
Het boek Onze wereld in 30 teksten (verder Onze wereld) is bedoeld voor leerlingen
uit de laatste klas van de middelbare school of voor studenten hoger onderwijs. In
Franstalig België, voeg ik daaraan toe, hoewel dat nergens staat maar uit alles blijkt.
De teksten zijn niet-literair, authentiek en afkomstig uit Vlaamse en Nederlandse
weekbladen of van Vlaamse en Nederlandse websites. Ze worden in de eerste plaats
aangeboden om de docent het leven aangenamer te maken: hij of zij hoeft niet zelf
te gaan zoeken. Ze hebben verder tot doel de leerling vertrouwd te maken met
authentiek Nederlands materiaal. Wat dat ‘vertrouwd maken met’ precies betekent,
blijft onduidelijk want meer informatie wordt er over de doelstelling niet gegeven.
Gaat het om vergroting van de algemene taalvaardigheid? Of wil het boek de overgang
vergemakkelijken naar het zelfstandig dat wil zeggen buiten de lessituatie lezen en
raadplegen van Nederlandstalige teksten?
De gekozen teksten hebben, volgens de auteurs, zowel te maken met de directe
belangstellingssfeer van de leerders als met de grote problemen van onze wereld aan
het begin van het derde millennium. Ze gaan onder andere over internet, onderwijs,
gentechnologie, DNA, water, gezondheid, euthanasie, de pil, pillen en doping, agressie
en straatgeweld, drank, geld en jongeren, filosofie en religie. Een gevarieerd aanbod
waarbij ‘de grote problemen’ meer aandacht krijgen dan die directe leefwereld van
de leerders. Omdat de auteurs van Onze wereld zo weinig prijsgeven over hun
doelstelling, is het moeilijk om te bepalen of de teksten naar onderwerp en naar
inhoud aan hun doel beantwoorden. Desondanks een paar opmerkingen. De teksten
zijn over het algemeen interessant maar moeilijk en lang (twee à drie pagina's); op
twee kleine afbeeldingen na ontbreken tekeningen, plaatjes of foto's; de lay-out is
monotoon en er wordt niet met kleuren gewerkt. Anders gezegd: Het is geen boek
dat uitnodigt om er eens lekker tegenaan te gaan. Het zou, lijkt me, verkieslijker
geweest zijn als men die drempel wat had verlaagd, niet alleen door een
aantrekkelijkere vormgeving maar ook door de directe belangstellingssfeer van de
leerders wat meer en de grote problemen wat minder nadruk te geven, door minder
aandacht voor het cerebrale en wat meer voor het emotionele, en door van ‘onze
wereld’ iets meer de vrolijke kant te belichten. Ja,
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er is een tekst over bier, wijn en frisdranken, maar ook in die tekst staren je weer
allerlei vreselijke ziekten aan.
Bij iedere tekst staan woordverklaringen, vragen en oefeningen. De woordverklaringen
worden soms in het Nederlands, soms in het Frans gegeven. Bij moeilijk uit te spreken
woorden staat een fonetische transcriptie en bij alle woorden wordt aangegeven op
welke lettergreep, bij het spreken, het accent ligt. De vragen zijn van het type: ‘Wat
zijn de kenmerken van een virtuele universiteit?’ of ‘In wat voor een situatie zou je
je zelfbeheersing verliezen?’ De oefeningen zijn heel gevarieerd en betreffen de
grammatica, de woordenschat, suggesties voor een rollenspel of een discussie en
zoekopdrachten op internet. Dat ze gevarieerd zijn is prettig. Maar op de vraag: tot
welk gemeenschappelijk uitgangspunt kan deze veelheid herleid worden, geeft de
inleiding geen antwoord. Toch zou men dat graag willen weten, met name bij de
grammaticale oefeningen. Bepalen of het de of het moet zijn, de juiste vorm van het
adjectief invullen, substantieven in het meervoud zetten of de juiste woordvolgorde
geven, zijn opdrachten die men tot het algemene basispakket van de taalverwerving
kan rekenen. Maar als men bij diezelfde de- en het-oefening ook vraagt om aan te
geven waarom het de of het is, vraagt men naar theoretische kennis. En dat gebeurt
in verhevigde mate als zinnen uit de tekst geplaatst moeten worden in een schema
met de kopjes: aanloop, eerste zinsplaats, persoonsvorm (=1e pool), middenstuk,
werkwoordelijk element (=2e pool), laatste zinsplaats. Of als men van een tekst alle
zinnen met ‘er’ bij elkaar moet zoeken en vervolgens de verschillende functies van
‘er’ moet benoemen. Die onzekerheid over welk type leerder in Onze wereld nou
precies aan het werk wordt gezet, is er ook bij de vele vertaalopdrachten. Een pittige
authentieke Nederlandse tekst in het Frans vertalen of een stevige Franse in het
Nederlands is een vaardigheid sui generis die, naar ik vrees, de doorsnee leerling
van het laatste jaar middelbaar onderwijs of de doorsnee student hoger onderwijs
maar gebrekkig beheerst. Maar misschien gaat het daar niet om en worden die
vertaalopdrachten gegeven met het oog op het bovengenoemde ‘vertrouwd maken
met’. Het is waar: Je wordt zelden nadrukkelijker met je neus op een tekst gedrukt
dan wanneer je hem moet vertalen. Maar als dat de bedoeling is lijkt me de gekozen
weg toch een omweg.
Er is bij het boek geen Sleutel waardoor het moeilijk bruikbaar is voor zelfstudie. Er
zijn, behalve bij sommige vertaalteksten, ook nergens bronvermeldingen. Ik vind
dat een gemis want het vormt een onderdeel van de authenticiteit van een tekst. Als
men over wijn drinken leest: ‘Er zijn aanwijzingen dat zelfs acht consumpties per
dag nog goed voor het hart zijn’, is het voor de appreciatie van deze mededeling niet
onbelangrijk te weten of hij afkomstig is uit het Vakblad van wijnboeren of van
cardiologen.
Onze wereld - dat moge duidelijk zijn - is bedoeld voor Franstaligen. Maar dat
gegeven staat gebruik in andere taalgebieden niet echt in de weg. En bruikbaar is het
boek zonder twijfel, door de aangeboden teksten en door de
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vele interessante en gevarieerde oefeningen en opdrachten. Uit dat aanbod zal de
docent, afhankelijk van zijn of haar doelgroep, dan wel een keuze moeten maken.
Hiligsmann, Philippe en Siegfried Theissen, Onze wereld in 30 teksten.
Dertig actuele artikelen uit de Nederlandstalige periodieke pers.
Woordverklaringen, vragen en oefeningen.
Brussel: De Boeck Université, 2001, 282 blz., ISBN 2 8041 3709 0, €24,50.
Het omslag van de cursus Vakgesprekken doet sterk denken aan De anatomische les
van Rembrandt waarbij de taak van doctor Tulp is overgenomen door technisch
instructeur Harry, de belangstellend toekijkende mannen leerlingen uit het
beroepsonderwijs zijn en het lijk wordt gevormd door een motorblok. Die leerlingen
zijn buitenlanders voor wie het belangrijk is dat ze, eerst in de leersituatie en later
in de praktijk, kunnen communiceren, niet over het voetballen maar over hun vak.
Dat vak hoeft niet uitsluitend een technisch vak te zijn. De werkzaamheden kunnen
ook liggen op het terrein van de verzorging, de detailhandel, de horeca en het ‘groen’.
Vakgesprekken, dat uitgaat van een geringe kennis van het Nederlands, richt zich op
mondelinge communicatie (productief en receptief), besteedt aandacht aan uitspraak
en intonatie en aan de uitbreiding van zowel de algemene als van de vakgerichte
woordenschat. De voorbeelden zijn, zoals de auteur zelf opmerkt, ‘huis, tuin en
keuken’-voorbeelden die voor iedereen herkenbaar zijn (een lamp verwisselen,
behangen, koken, klussen en opknappen enzovoort). En juist vanwege dat ‘huis, tuin
en keuken’-karakter met de daarbij behorende frequente standaardformuleringen
(Weet je wat dat is? Waar zit het knopje? Weet je hoe deze wekker werkt?) kan deze
cursus mijns inziens ook heel goede diensten bewijzen aan de extramurale student
die zich vertrouwd wil maken met het gewone dagelijkse leven in de Lage Landen
of van plan is daaraan een bezoek te brengen.
De lessen hebben als titel: 1 Wat is dat? 2 Waar is dat van gemaakt? 3 Hoe ziet dat
eruit? 4 Waar is dat? 5 Hoeveel? Hoe lang? enzovoort. Wat gaat er achter zo'n titel
schuil? Als voorbeeld les 5 (Hoeveel? Hoe lang?). De cursist loopt met een collega
door het praktijklokaal en vraagt naar de afmetingen, de maat en het gewicht van de
dingen die hij daar ziet. Vervolgens luistert hij naar een cd waarop hij over dit
onderwerp allerlei zinnetjes hoort (Hoe diep is het gat? Plusminus 2 centimeter.
Hoeveel meter snoer is het? Bijna 2 meter). Deze zinnetjes moet hij daarna nazeggen,
alleen of met zijn collega. De woorden uit deze oefening (de auteur noemt zo'n
oefening een ‘doorspreker’) en de woordenschat in het Cursistenboek worden op
verschillende manieren mondeling en schriftelijk geoefend. Daarbij wordt ook gebruik
gemaakt van tekeningen. Bij afbeeldingen van een centimeter, een rolmaat, een
liniaal, een thermometer enz. wordt gevraagd: Wat kun je hiermee meten? Bij
afbeeldingen van een verspringer in een springbak, een dokter met een thermometer
enz. wordt gevraagd: Wat wordt hier gemeten? Aan het begin, tijdens en aan het
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einde van iedere les zijn er vragen aan de hand waarvan de cursist zijn eigen kennis
en vorderingen kan evalueren (zelfbeoordeling).
Er zijn ook opdrachten voor ‘buiten de les’: Vraag in een meubelzaak naar de
afmetingen van een kast. Die opdracht heeft bijvoorbeeld in het extramurale
Hongarije, waar overigens uitstekende meubelmakers wonen, natuurlijk geen zin.
Maar voor het overige biedt Vakgesprekken én door de aandacht voor prosodie en
routineformules én door de behandelde woordenschat die, zonder specialistisch te
zijn, een taalsegment vertegenwoordigt at in eenzijdig communicatief georiënteerde
cursussen nogal eens ontbreekt, ook voor de extramurale docent heel mooi materiaal.
Dat materiaal kan klassikaal of individueel geconsumeerd worden, waarbij
‘individueel’ niet wil zeggen ‘in je eentje’. Er moeten altijd gesprekspartners (docent
of medecursist) aanwezig zijn voor het bespreken van opdrachten en het voeren van
oefengesprekken.
Het tempo van deze cursus ligt nogal laag dus ik denk dat de extramurale docent wat
grotere ‘stappen’ zal willen maken en een deel van de herhalingsoefeningen zal
overslaan. Voorts zal het duidelijk zijn dat men voor zaken als eerste zinsplaats,
middenstuk of ander grammaticaal trapezewerk elders moet zijn. Maar wie bij een
algemene beginnerscursus een aanvulling zoekt die veel aandacht schenkt aan
spreekvaardigheid en aan woordenschat, is hier aan het goede adres. Laat u niet
afschrikken door dat motorblok.
Bolle, Tiba, Vakgesprekken. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff, 2001.
Cursistenmateriaal (bestaande uit Cursistenboek, 175 blz., Doorspreekboek,
32 blz., en cd) ISBN 90 01 13161 1, €31,54; Docentenhandleiding, 40 blz.,
ISBN 90 01 13117 4, €15,88.
Buitenlanders die zich in Nederland willen vestigen, moeten een
inburgeringsprogramma volgen. De hoofdmoot van dat programma is Nederlands
leren. Daarnaast moet men ook weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit:
maatschappij-oriëntatie heet dat. Voor die maatschappij-oriëntatie hebben Inge van
Baalen en Wim Coumou een boek geschreven en daaraan de titel gegeven Denkend
aan Holland, Marsmans mooiste, in 2000 door ‘de’ Nederlanders uitgeroepen tot
het gedicht van de twintigste eeuw.
Van die rijen ondenkbaar ijle populieren en van die geweldige ruimte is in
Werkboek en Tekstboek niet veel meer terug te vinden. Daarin gaat het over geld,
winkelen, verkeer en vervoer, over wonen, werk en sociale zekerheid, over onderwijs,
opvoeding, gezondheid, aids en zwangerschap, dus over al die aspecten die deel
uitmaken van het dagelijks leven in een West-Europees land aan het begin van de
21e eeuw: Nederland. Voor wie in dat land is geboren en getogen, verloopt zo'n
maatschappelijke initiatie geleidelijk. Voor wie hier wil inburgeren, verloopt ze
abrupt. Ik probeer me voor te stellen hoe ik me zou voelen als ik, nieuwkomer in
Noorwegen, me in korte tijd vertrouwd zou moeten maken met de Noorse equivalenten
van al die personen, instellingen en organi-
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saties die achter in het Tekstboek als trefwoord zijn opgenomen. Ik zal ze hier niet
noemen. Ik zal me beperken tot de eerste naam bij iedere letter van het alfabet.
Adviesbureau voor Opleiding en beroep, Bank, Centraal Bureau
Motorrijtuigenbelasting, Drogist, Eerste Kamer, Gas- en energiebedrijf, Hoger
Algemeen Voortgezet Onderwijs, Inlichtingen telefoonnummers buitenland, Kamer
van Koophandel, Meldpunt discriminatie, Omroepverenigingen, Parlement, Regering,
Schoolgezondheidsdienst, Tandarts, Universiteit, Vakbond, Wetswinkel,
Zelforganisatie. Ik koos Noorwegen. Maar voor veel buitenlanders is de culturele
afstand veel en veel groter en zou ik - mutatis mutandis - moeten inburgeren in
Thailand. ‘Denkend aan Thailand...’. Ik moet er niet aan denken.
Uit bovenstaande opsommingen is al duidelijk geworden dat Denkend aan Holland
geen boek is dat met zevenmijlslaarzen door de Nederlandse samenleving stapt. Het
graaft veel dieper dan bijvoorbeeld Thema's met toekomst (besproken in NEM
XXXVIII, 1, 2000) en het geeft veel en vaak gedetailleerde informatie. Door helder
taalgebruik, tekeningen en illustraties, door aan het begin van ieder hoofdstuk heel
kort samen te vatten wat het hoofdstuk biedt en door aan het einde de kernwoorden
en de behandelde instanties nog eens te noemen, proberen de auteurs deze materie
inzichtelijk te maken. En natuurlijk ook door het Werkboek waarin bij alle thema's
uit het Tekstboek opdrachten staan. Omdat er bij de inburgeraars veel verschil in
vooropleiding is, hebben de auteurs gekozen voor opdrachten die gericht zijn op
analfabeten en laagopgeleiden (zij krijgen klassikaal les) en opdrachten voor
hogeropgeleiden (zij kunnen de cursus zelfstandig doorwerken). Om een indruk te
geven van die opdrachten: Bij het thema Verkeer en vervoer wordt onder andere
gevraagd op grond van eigen waarneming een beschrijving te geven van
verkeersborden, verkeerssituaties en pictogrammen, te antwoorden op vragen als:
Waaraan herken je een fietspad? Hoe oud moet je zijn als je op een brommer wil
rijden? Waar kun je een strippenkaart kopen? Ook worden er bepaalde reissituaties
beschreven waarna bijvoorbeeld gevraagd wordt of men in dat geval een enkele reis
of een retour moet kopen en worden er zinnen aangeboden (Als je in Nederland
brommer, auto of motor wilt rijden, is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
(W.A.) verplicht) waarvan de cursist moet zeggen of het waar of niet waar is. Bij de
opdrachten is een Sleutel.
Nogal wat informatie in Denkend aan Holland is gekoppeld aan de fysieke
aanwezigheid in Nederland en daarom voor degenen die in het buitenland wonen
niet direct relevant. Maar daarnaast bevat het boek ook veel materiaal dat te maken
heeft met ‘kennis van land en volk’ in het algemeen en met dat materiaal kan men
ook buiten de muren zijn voordeel doen, niet in de laatste plaats omdat het wordt
aangeboden in een toegankelijk Nederlands en omdat er veel opdrachten bij zijn.
Het is bij dit soort boeken en cursussen onvermijdelijk dat sommige gegevens na
verloop van tijd niet meer kloppen. Voor zover dit het Nederlandse geld
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betreft, hebben de auteurs van Denkend aan Holland een vooruitziende blik gehad.
Ze behandelen naast de gulden ook de euro. Ze behandelen ook de verjaardag en het
daarbij gebruikelijke trakteren. Dat zal voorlopig wel nodig blijven. Anders krijg je
dit. ‘Mijn zoon: Morgen moet ik mijn hele klas trakteren omdat ik jarig ben. Je moet
dan voor alle kinderen iets te eten meenemen, dat doet iedereen hier. Dus ik bereid
een hele maaltijd voor 22 kinderen. Mijn man haalt plastic bordjes bij de supermarkt
en de volgende dag lopen we met de pannen naar school’ (Tekstboek, blz. 123).
Baalen, Inge van en Wim Coumou, Denkend aan Holland. Forum: 2000
(3e druk).
Docentenhandleiding, 128 blz., ISBN 90 5714 036 5, €27,23.
Tekstboek Nederlands, 222 blz., ISBN 90 5714 037 3, €13,61.
Werkboek Nederlands, 216 blz., ISBN 90 5714 038 1, €11,34.
Het Tekstboek en het Werkboek bestaat ook in het Turks en het Arabisch.
Voor de volledigheid vermeld ik hier nog een andere cursus die gemaakt is om de
inburgering in de Nederlandse samenleving te vergemakkelijken: EHBN (Eerste
Hulp Bij Nederland), een multimediale methode maatschappij-oriëntatie voor
nieuwkomers. De kern van dit programma is een cd-rom die beschikbaar is in het
Nederlands, Engels, Frans, Turks en Arabisch. In dezelfde talen zijn er ook
Cursistenwerkboeken. Ik beperk me hier tot een vermelding omdat deze cursus niet
gewoon in de boekhandel verkrijgbaar is, maar door de uitgever rechtstreeks aan
scholen wordt geleverd. Voor een basislicentie (tien werkplekken) betaalt men
€3630,24.
Informatie over EHBN kan men krijgen bij Uitgeverij Malmberg, Postbus 317,
5201 AH Den Bosch, tel. 073-6288877 of op www.malmberg.nl.
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T. van Deel
........... Voor elk gedicht een nieuwe taal
Kroniek van de poëzie
Er zijn, goed beschouwd, de laatste jaren wel een paar opstandjes waargenomen in
de rustige en zo gevarieerde wereld van de Nederlandstalige poëzie. Ze zouden er
op kunnen wijzen dat al die verschillende dichters toch niet zo vreedzaam naast
elkaar leven als op het eerste gezicht lijkt en dat ze af en toe wel degelijk de neiging
willen vertonen hun opvattingen te verdedigen tegen die van anderen. Vaak gaat het
dan niet uitsluitend om poëticale verschillen van mening tussen dichters onderling,
maar is ook de poëziekritiek ermee gemoeid en worden critici tot partijgangers
verklaard.
Zo opent De Revisor (1999/5) met een lijvig artikel, polemisch en provocerend,
van de dichter Elly de Waard onder de titel ‘“De tijd der eenzijdige bewegingen is
voorbij”’, een regel van Lucebert, zoals men weet. De Waard betoogt erin dat de
poëziekritiek - zij richt haar pijlen vooral op Volkskrant-criticus Piet Gerbrandy, zelf
ook dichter - hopeloos verstrikt is geraakt in de ‘verfoeilijke polariteit van
anekdotisch-autonomistisch’. Nog steeds, alsof we niet allang zijn beland in het
postmodernistische tijdperk, wordt de poëzie door de kritiek in veel gevallen
beoordeeld op modernistische gronden: het zijn de ‘autonomistisch geschoolden’
die de dienst uitmaken. Hier neemt zij, zoals velen voor haar hebben gedaan, een
hegemonie waar van laten we maar zeggen de Kouwenaar-richting in de poëzie en
in de poëziebeschouwing. De achtergrond van deze aanklacht is natuurlijk dat zij te
weinig brede aandacht ziet voor andere kleuren in het poëticale spectrum van onze
poëzie.
Dit debat neigt naar de aloude discussie over ‘vorm of vent’ en loopt curieus
genoeg parallel aan een bosbrandje op het terrein van het proza, waar het realisme
ofwel de autobiografische fictie onder vuur is komen te liggen. Piet Gerbrandy was
er overigens in het volgende nummer van De Revisor, waarin hij reageerde met het
stuk ‘De tijd der eenzijdige bewegingen heeft nooit bestaan’, weinig van onder de
indruk en liet met behulp van een hele lijst van zeer verscheiden dichters voor wie
hij waardering had, zien dat hij er absoluut niet van verdacht kon worden een
dogmatische autonomist te zijn.
De zaak kreeg nog een flinke staart toen Marc Reugebrink in oktober 2000 erop
terugkwam in BZZLLETIN (274). Het is een literatuurwetenschappelijk onderlegd
verhaal dat hij houdt en die toon valt niet overal even goed; hij stelt vast dat er een
‘grondige afkeer’ bestaat in de literaire kritiek ‘van een meer
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academische of, zoals je vaker hoort, “neerlandistische” invalshoek’. Reugebrink
verwijt Gerbrandy lafheid inzake het ‘expliciteren’ van zijn literatuuropvatting. Geef
hem dan maar De Waard, hoezeer hij ook met haar van mening verschilt, want zij
wil in elk geval iemand zijn ‘die met poëzie een bijdrage levert aan een visie op de
werkelijkheid’ (andere formulering voor de pool ‘anekdotisch’, dat wil zeggen:
betrokken op de wereld, en niet uitsluitend op de taal). Reugebrink maakt het allemaal
wat moeilijker en ingewikkelder, en dat is altijd goed.
Niet helemaal in deze discussie, maar toch in een aanverwante, mengde zich de
dichter Ilja Leonard Pfeijffer in hetzelfde nummer van BZZLLETIN met een stuk
getiteld ‘De mythe van de Verstaanbaarheid’. Daarin keert hij zich tegen de
performers onder de huidige dichters: Hagar Peeters, Serge van Duijnhoven, Ingmar
Heytze en anderen. Hun opvatting zou zijn: ‘Poëzie is communicatie en communicatie
vindt plaats bij de gratie van verstaanbaarheid.’ Pfeijffer betoont zich niet
geïnteresseerd in zulke gedichten, hij hunkert niet - zoals volle zalen doen - naar
hapklare brokken poëzie en heeft het meer begrepen op moeilijke poëzie: niet moeilijk
omwille van het moeilijk doen, maar om een andere reden moeilijk. ‘Dat ik vaak
niet graag dicht bij gewone spreektaal blijf heeft alles te maken met mijn streven om
de inelkaargewikkeldheid van alles zonder enig compromis in taal te vangen.’
Pfeijffer eindigt zijn peroratie voor moeilijke poëzie met een lyrische verlanglijst,
die te mooi is om niet te citeren: ‘Ik eis onweerstaanbaar bizarre poëzie. Poëzie die
wil chicaneren en vernieuwen. Poëzie waarin woord voor woord de taal zelve wordt
afgebroken, omgekeerd, gekaakt en gezouten en tot een ongehoorde vernieuwende
symfonie wordt samengeklonken, in nieuwe onbedachte vormen. Ik wil dat voor elk
gedicht de taal opnieuw wordt uitgevonden. Ik wil dat de lezer voor elk gedicht
opnieuw moet leren lezen. Gewone spreektaal is er al genoeg.’
In dit verband is het begrijpelijk dat hij in een volgend ontmythologiserend stuk,
‘De mythe van het spontane meisje’, in De Revisor (2001/2) zich afzet tegen degenen
die vinden dat poëzie ontstaat op basis van authentieke ontroering en dus een
autobiografische aanleiding kent. Hij haalt dan uit naar veelgelezen dichters die
volgens hem dit autobiografische schrijven propageren en niet zoeken ‘naar
ongehoorde woordcombinaties, frapperende beelden, meeslepende ritmen,
ontregelende syntaxis en verzen die je bijblijven’. Wie mogen dat dan wel wezen?
‘De bundels van Judith Herzberg, Rutger Kopland, Anna Enquist, Esther Jansma en
Willem Jan Otten staan vol met simpele, directe, vormeloze gedichten die hun kracht
willen ontlenen aan de authentieke ontroering omtrent afwas, opgroeiend kroost, de
dood van Herman de Coninck in Lissabon, kleine kinderen die “bwap!” zeggen als
ze water zien, de angst de gestorven geliefde te vergeten, bekering tot het algemeen
verfoeide christelijke geloof, kleindochters en luchtbellen boven een ongeluk.’ Ik
denk niet dat Pfeijffer het hier bij het rechte eind heeft. De poëzie van bovengenoemde
dichters roept weliswaar de suggestie op van authenticiteit, maar dat is nog iets anders
dan dat hun poëzie ‘waar gebeurd’ zou zijn. Hij verliest bovendien het element
‘vormgeving’ totaal uit het oog.
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Als je het zo overziet wordt er heel wat stampij gemaakt in de literaire tijdschriften
over de aard en de functie van poëzie en over wat goede en wat slechte gedichten
zouden zijn. Het is een polemiek die telkens even oplaait en dan weer dooft, en er
komt geen duidelijke lijn in. Toch is het wel goed, die behoefte aan
zelfrechtvaardiging van dichters tegenover andere dichters, of van dichters tegenover
critici. In het strijdvaardige tijdschrift Parmentier (2001/3) vaardigen de dichters
Han van der Vegt en Peter Holvoet-Hanssen in hun stuk ‘De vegt-lijnen’ zelfs een
heus programma uit voor een nieuwe poëzie, met als punt zes: ‘In plaats van een
afspiegeling van het leven of spijt spijt spijt over het feit dat een afspiegeling van
het leven niet mogelijk is, is onze poëzie zelf een volwaardige vorm van leven.’ Kijk,
dat is de oplossing van alle problemen.
De VSB Poëzieprijs 2001 is naar Kees Ouwens gegaan, voor zijn bundel Mythologieën
(Meulenhoff), een goed voorbeeld van poëzie die de bemoeilijkende vorm nastreeft
en dus door Pfeijffer zal worden toegejuicht. De jury kwam op een vergelijking met
de sensitivistische verzen van Herman Gorter: ‘Er is in onze taal sinds diens Verzen
niet meer zo uitbundig, zo roekeloos gedicht als in het eerste deel van deze bundel.’
De andere genomineerden waren Paul Claes met Glans/Feux (De Bezige Bij), Astrid
Lampe met De sok weer aan (Querido), Martin Reints met Tussen de gebeurtenissen
(De Bezige Bij), Patty Scholten met Een tuil zeeanemonen (Atlas), Gertrude Starink
met De weg naar Egypte (Athenaeum-Polak & Van Gennep) en Marjoleine de Vos
met Zeehond graag (Van Oorschot). Voor Kees Ouwens was het eindelijk
gerechtigheid, want hij was al twee keer eerder genomineerd geweest en toen
gepasseerd door respectievelijk Gerrit Kouwenaar en Rutger Kopland.
Ieder jaar komen er wel een paar dichters bij. Of ze ook blijven en aandacht krijgen
is altijd de vraag. Wat dat laatste betreft doet de Cees Buddingh'-prijs goed werk,
want hij brengt debutanten voor het voetlicht, via nominaties alweer. In 2001 werd
de prijs toegekend aan Mark Boog voor zijn bundel Alsof er iets gebeurt (Meulenhoff),
een gelukkige keus, want Boogs debuut is opmerkelijk vanwege de eenheid van toon
en thematiek. In zijn gedichten wordt op een vertragende en heel precieze manier
nagedacht over tijd en plaats in hun verhouding tot de mens. Heel concreet maakt
Boog dit abstracte gegeven door de ik-figuur in het eerste gedicht zelf het natuurlijk
verloop van de avondval in handen te geven: de vogels zoeken op zijn aanwijzing
de takken op, de sterren worden door hem zichtbaar gemaakt, zonder tegenstand
gehoorzaamt de natuur aan zijn regie en gaat de dag over in de nacht. Mensen nemen
plaats in beslag en zijn ‘iets voor tijd om tegenaan te waaien’. Het huis dat zij bewonen
staat in de tijd, die wordt genoemd ‘Dit over het huis spoelende, dit razende, dit
oorverdovende’. Boog heeft een consistente, vervreemde kijk op de wereld, zoals
blijkt uit dit montere gedicht over een huis (een van de vele over het huis of de
kamers):
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Klein huis
Klein huis, maar gooi er eens een bal doorheen
en het wordt groot. Zie al die meters,
zijn ze niet van ons? En slenter eens alsof
je niet weet waar je heen gaat: ruimte rekt
zich geeuwend uit tussen de muren. Zie:
het dwalen dat de kamers met elkaar
verbindt is witgeverfd. Er is een trap,
een kapstok in een kast, wat deuren. Als
een landweg zo toevallig ligt het, doel
en startpunt bij de weg gezocht in plaats
van omgekeerd, zo lijkt het. Als je brood
haalt en weer terugkomt zul je zien dat we
een picknick kunnen houden. Snel, ga nu!
Het krimpen kan onmogelijk ver weg zijn.

Debutanten kunnen zich soms vrij snel ontwikkelen tot heuse aanwezigheden in onze
poëzie, niet meer over het hoofd te zien. Dat is het geval gebleken bij Erik Menkveld,
die in 1997 debuteerde met De karpersimulator (De Bezige Bij) en vier jaar later
Schapen nu! (De Bezige Bij) uitbrengt. Zijn gedichten hebben van meet af aan geen
beginnerskwalen vertoond, ze zijn concies, geestig, gevarieerd en geven blijk van
een talent voor het vinden van een verrassende invalshoek. Menkveld leeft zich in
andere bestaansvormen in, van dieren, maar ook van dingen, bij voorbeeld in een
verjaarstaart of in het ‘allesdier’ (een dier dat alle dieren tezamen in zich draagt). De
humor is nu, nog duidelijker dan in zijn eersteling, een vast ingrediënt geworden in
een levensbeschouwing met mystieke componenten. Een voorbeeld van Menkvelds
verwonderde inleving:

Opgediept
Zoals een pasgeborene de stad vermoedt
die hem omgeeft, bevroedt men nu
het ritueel waaruit ik overbleef;
minutieus belicht, tot in mijn koolstof
doorgemeten, lig ik onbegrepen
het onwennige, piepkleine heden
van deze vitrine in. Tonen kan ik mij,
toelichten niet. Moet ik daarvoor
eeuwen in de grond hebben gezeten
en als kurkurn met resten van zestig
zanglijsterborstjes uit een Romeinse
latrine bij Nijmegen zijn opgediept?
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Ook het afgelopen jaar zijn sommige dichters in de vorm van verzamelbundels
bijgezet in het pantheon: L. Th. Lehmann met Gedichten 1939-1998 (De Bezige Bij),
Sybren Polet met Gedichten 1998-1948 (De Bezige Bij; ze zijn tegen de tijd in
gerangschikt), Willem van Toorn met Gedichten 1960-1997 (Querido), G.J. Resink
met Perifeer en efemeer; Verzamelde gedichten (Querido) en Bert Voeten met
Gedichten 1938-1992 (De Bezige Bij). Misschien moet hierbij niet onvermeld blijven
de definitieve uitgave van de gedichten (en het proza) van J.C. Noordstar en N.E.M.
Pareau (Querido).
Van de oudere dichters spant Leo Vroman de kroon en niet alleen wat leeftijd
betreft: hij publiceert nu al jarenlang eens in de twee jaar een bundel, bovendien van
een omvang die door geen enkele andere dichter geëvenaard kan worden. De
gebeurtenis en andere gedichten (Querido) heet zijn laatste en deze bevat zowel
Nederlandse als Engelse gedichten, waaronder weer ettelijke psalmen. Ik citeer het
slot van de bundel:

Ik schrijf te veel
Bijvoorbeeld waarom
al die leerzame grappen?
Ik lijk wel een Zwarte Piet:
ik loop gewoon krom
van mijn eigen boodschappen.
Waarom? Waarom?
En waarom niet

De punt achter dit gedicht ontbreekt, naar ik aanneem ten teken dat Vroman gewoon
door blijft gaan en dat we, bij leven en welzijn natuurlijk, nog veel van hem te
verwachten hebben.
Haalde ik in de vorige kroniek een pastiche van Ingmar Heytze aan op het welbekende
gedichtje ‘Jonge sla’ van Rutger Kopland, deze keer trof ik iets dergelijks aan in de
bundel Bekentenissen van een pseudomaan (De Arbeiderspers) van Joost Zwagerman,
die zich poëtisch in heel wat gedaanten weet te vermommen: van K. Schippers, Hugo
Claus, Rob Schouten, Ilja Leonard Pfeijffer, Menno Widman, Rogi Wieg en ook van
Kopland. Bij Zwagerman, tamelijk onsmakelijk, komt het er als volgt uit te zien:

Oude lied
Hoe langer het duurt, hoe langer je liefhebt
Rutger Kopland
Niks kan ik hebben,
het ontluiken van meisjes,
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grote gevoelens, hun toefjes
ademhaar kan ik met vochtige ogen
zien verdorren, daar ben ik
werkelijk slap in.
Maar oud smegma het hele jaar door,
ontijdig gekoekt, duvels hard,
in hun droge plooitjes, yess!

Zwagerman is ervan overtuigd, zo blijkt uit deze bundel, dat de dichter bestaat uit
vele persoonlijkheden. In Poëziekrant (2001/5) zei hij: ‘Een dichter hoeft zich niet
meer vast te leggen in een gerne, een stijl of een toonsoort.’ En ook: ‘Als dichter ben
ik een spons, een omnivoor.’
Gerrit Krol kreeg in deze periode de P.C. Hooft-prijs voor zijn proza, maar in het
juryrapport wordt benadrukt hoezeer de genres in zijn werk met elkaar verstrengeld
zijn. De gedichten die hij op het ogenblik schrijft, hebben zowel prozaïsche als
essayistische eigenschappen en gedragen zich toch ook duidelijk volgens poëtische
principes. Ze zijn in feite eigen vinding en zijn gebaseerd op een voortdurende negatie
van het voorafgaande. Dat zoiets niet tot een vervelend maniertje wordt, blijkt na De
kleur van Groningen uit het vervolg Geen man, want geen vrouw (Querido), een titel
die verstaan moet worden als: ik ben geen man, want ik heb geen vrouw.
Na lange tijd is H.C. ten Berge weer met een nieuwe bundel gekomen, Oesters &
gestoofde pot (Meulenhoff), een omvangrijk maar heel smakelijk gerecht, dat
ongehoord sterk aanvangt met het gedicht ‘De laatste modernist’: ‘Hij wilde bij
maanlicht vulkanen bestijgen / maar dronk een glas wijn bij het vuur.’ Ook twee
spreeuwengedichten zijn voortreffelijk: ‘Tegelpoeper, bessen- / snoeper, kersendief.’
Maar dat geldt voor het geheel, waarin Ten Berge in de titelafdeling vertalingen van
eetgedichten opneemt (van onder anderen Mark Strand, Seamus Heaney, Cary Snyder,
Ted Hughes).
Veel dichters die ik graag zou hebben aanbevolen, kan ik ook nu weer alleen kort
noemen. Het is in de eerste plaats Ad Zuiderent, die met Jij als geen ander (Querido)
zich blijkt te hebben ontwikkeld tot een frivole en meerstemmige liefdesdichter, die
door veel aandacht te besteden aan de klank, ook zijn liefde verklaart aan de muziek
van de poëzie.
Het glimpen van de welkwiek (De Arbeiderspers) heet de tweede bundel van Ilja
Leonard Pfeijffer, die bewijst dat de grote verwachtingen gewekt door zijn debuut
volkomen gerechtvaardigd zijn geweest. Het wemelt weer van de poëticale uitspraken,
die aansluiten bij zijn, eerder vermelde polemieken, zoals: ‘poezie is gevaarlijk of
zij is geen poëzie’.
Verder zijn meer dan de moeite waard Verloren speelgoed (De Harmonie) van
Hans Tentije, Verschiet (De Bezige Bij) van Anneke Brassinga, De tafel van Wind
(Atlas) van Frans Kuipers, en Infauste dienstprognose (De Arbeiderspers) van Rob
Schouten, dat bekroond is met de Herman Gorterprijs 2001. Tot slot noem ik Nachoem
Wijnberg, die in zijn achtste bundel Vogels (Contact) niets van zijn intrigerende
vreemdheid is kwijtgeraakt.
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J.M. van der Horst
........... Kroniek van de taalkunde 2000/2001
M.C. van den Toorn heeft jaren geleden eens een artikel gewijd aan ‘De methode
Paardekooper’ (1978). Niet zonder reden, want het gebeurt niet vaak dat een
taalkundige ruim een half mensenleven consequent voortwerkt volgens een door
hem zelf ontworpen en ook wel in andere opzichten nogal ‘eigen’ methode. De kern
van de methode moge aan De Saussure ontleend zijn (paradigma en syntagma),
uitwerking en toepassing, om niet te zeggen: de meedogenloze consequentie waren
geheel en al Paardekooperiaans. Van den Toorn gaf in 1978 niet alleen een
samenvatting, maar ook een kritische bespreking van Paardekoopers methode. Het
artikel is nog steeds heel lezenswaard.
Wat Van den Toorn niet met zoveel woorden zegt maar wat wel mijn mening is:
de methode Paardekooper leert niets over aard of functioneren van taal. En de daarop
gebaseerde schoolboeken hebben mijns inziens zelfs een averechts effect gehad.
Tegelijkertijd dient gezegd dat waarschijnlijk niemand zo'n overstelpende rijkdom
aan observaties en beschrijvingen heeft geleverd. Je kan van de methode zeggen wat
je wilt, maar ze werkt. Mijn houding, en zo te zien ook die van Van den Toorn, is
dus tweeslachtig. Enerzijds een methode waar veel op af te dingen is en die zelfs
afstoot (niet toevallig zijn er hoegenaamd geen echte ‘volgelingen’), anderzijds het
grootste respect voor de resultaten. Ik vind dat Van den Toorn die dubbele reactie
goed heeft laten uitkomen in zijn artikel uit 1978.
Intussen zijn we 24 jaar verder, en andermaal is er reden voor een studie als die
van Van den Toorn, nu onder de titel: ‘De methode Duinhoven’. Ook over Duinhoven
kan gezegd worden dat hij decennia lang artikelen en boeken publiceert ‘volgens
een door hem zelf ontworpen en ook wel in andere opzichten nogal “eigen” methode’.
De verschillen met Paardekooper zijn overigens groter dan de overeenkomsten. Waar
Paardekooper zich richtte op het hedendaagse Nederlands (in feite zijn eigen idiolect;
Stutterheim sprak in zijn colleges over het ‘Algemeen Beschaafd Paardekoopers’),
strekt Duinhovens werk zich ook en soms vooral uit over de taalgeschiedenis; terwijl
Paardekooper een bijna eindeloze reeks patronen aan het daglicht bracht, wordt bij
Duinhoven bijna alles herleid tot een analytisch dan wel synthetisch patroon;
tegenover Paardekoopers aandacht voor detail en feitelijke gegevens staat Duinhovens
abstractie
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en soms storend gebrek aan data. Een overeenkomst lijkt me dan wel weer een
vergelijkbare tweeslachtige waardering: enerzijds afwijzing van veel, anderzijds
respect voor wat geboden wordt. Kortom: ik hoop dat iemand eens ‘De methode
Duinhoven’ gaat schrijven. Dat werk wordt verlicht doordat onlangs Duinhoven zelf
alvast een samenvatting van zijn denkbeelden heeft gepubliceerd: Analyse en synthese
in het Nederlands (uitg. Van Gorcum, Assen 2001; paperback 244 blz.; ISBN 90 232
3707 2; €22,67). In 66 korte hoofdstukjes komen al zijn concepten aan de orde, en
worden tevens allerlei verschijnselen volgens het geboden recept behandeld. Het
boek is geschreven om te dienen als inleidend cursusboek. Maar mijns inziens is het
daarvoor te apart.
Niet minder apart of bijzonder is Jelle de Vries' Onze Nederlandse spreektaal
(uitg. Sdu, Den Haag 2001; paperback 564 blz.; ISBN 90 12 09038 5; €31,72), maar
om heel andere redenen. Dit is niet een methodisch of theoretisch boek, maar een
soort grammatica van het hedendaagse Nederlands. Met opzet schrijf ik: een soort
grammatica. Jelle de Vries was geen taalkundige, maar door zijn werk bij radio en
televisie raakte hij geboeid door spreektaal. Vooral die aspecten van de gewone
alledaagse spreektaal die bij het schrijven niet worden weergegeven. Zoals de buiging
van bijwoorden in groepen als een hele mooie auto en dat is behoorlijke sterke koffie.
Het moest dan een spreektaalgrammatica worden, als aanvulling op andere werken,
die die spreektaal veronachtzamen. Een prachtig idee. Maar het lijkt me min of meer
mislukt. Enerzijds doordat De Vries kennelijk al doende, om tot een afgerond geheel
te komen, meer en meer uit de ANS is gaan overnemen, waardoor het gehalte ‘typisch
spreektaal’ navenant afnam; anderzijds doordat in feite vrijwel alles wat dan zo
typisch zou zijn voor spreektaal, in de ANS ook te vinden is (en veel beter
beschreven). Ik betrapte mezelf erop, al lezende, dat het boek me irriteerde. Niet
door de verschijnselen, maar door de pretentie waarmee ze gepresenteerd worden.
Ik erken gaarne dat ook niet-taalkundigen boeiende dingen over taal kunnen zeggen;
maar vijfhonderdvierenzestig bladzijden over wat elders al (veel) beter gedaan is, is
me wat te veel.
Van heel ander kaliber zijn twee inleidingen tot de grammatica van het Nederlands
voor opleidingen aan universiteit of HBO-instelling. Het ene is Grammatica van de
Nederlandse zin van Willy Vandeweghe, m.m.v. Magda Devos en Fons De Meersman
(uitg. Garant, Leuven/Apeldoorn 2000; paperback 365 blz.; ISBN 90 5350 744 2;
€25,41). Het andere is Syntaxis van het Nederlands van Hans Bennis (uitg. Amsterdam
University Press 2000; paperback 255 blz.; ISBN 90 5356 414 4; met cd-rom; €28).
Het boek van Vandeweghe biedt iets meer grammatica, en dat van Bennis iets meer
taalkundige methode, terwijl beide grondig te werk gaan en goed in elkaar zitten. Er
is opvallend genoeg weinig overlapping. Je zou bij wijze van spreken beide boeken
na elkaar kunnen behandelen in je cursus en de student zou niet gauw roepen: ‘Dat
hebben we al gehad’.
Ik veroorloof me hierbij een persoonlijke aantekening. Ik heb bijna twintig jaar
les gegeven in moderne grammatica, ontleden, syntaxis of hoe de cursus ook mocht
heten na opeenvolgende reorganisaties. Het waren lessen aan de
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vroegere M.O.-opleiding Nederlands, de Nederlandse ‘lerarenopleiding’ en een scala
van opleidingen voor tekstschrijvers en journalisten. Ik deed dat aan de hand van
Van den Toorns Nederlandse Grammatica. Voor veel studenten was dat boek aan
de moeilijke kant, maar het ging. Van den Toorns boek wordt niet meer herdrukt. Ik
geef trouwens die lessen niet meer. Maar als ik morgen weer moest beginnen, welk
boek zou ik dan kiezen? Ik zou er geen kunnen noemen. Met alle respect voor het
werk van Vandeweghe en van Bennis, maar hun boeken zouden mijn studenten zeker
te hoog vliegen. Ik denk dat ze geschikt zijn voor universitaire studenten met
belangstelling voor taalwetenschap (en dan zijn ze heel goed), maar welk boek is
bruikbaar voor al die universitaire studenten met wat minder linguïstische
belangstelling, en voor al die HBO-studenten? En voor menige student extra muros?
Nu de Nederlandse Grammatica van Van den Toorn niet meer herdrukt wordt, is
daar een gat in de markt wat me commercieel niets kan schelen, maar wat me erg
spijt voor het onderwijs. De sector is groter dan ooit, en omdat grammatica toch al
niet doorgaat voor een geliefd vak, wijkt men uit naar al te simpele schoolboekjes.
Ik hoop dat iemand eens een serieuze opvolger voor de Nederlandse Grammatica
zal schrijven.
Lange jaren is er gesproken over een ‘generatieve ANS’. Onder generatieve
taalkundigen bestaat veel onvrede over de ANS, en men zag graag een geheel op
generatieve leest geschoeide ‘complete’ en wetenschappelijke beschrijving van het
Nederlands. Veel anderen zagen weinig heil in deze plannen. Wat is het nut van zo'n
uitvoerige behandeling op basis van een paradigma dat zo vaak zo grondig verandert?
Een kleine groep, met onder anderen Henk van Riemsdijk en Martin Everaert zette
door. Intussen zijn de eerste twee ‘Occasional papers’ (resp. 116 en 497 blz.) van
deze Modern Grammar of Dutch verschenen. En ik moet zeggen: ze vallen erg mee.
Niet dat ik ooit getwijfeld heb aan de wetenschappelijke capaciteiten van de uitvoerder
(Hans Broekhuis), maar de vrees dat het te gespecialiseerd werk zou worden, enkel
bruikbaar binnen een uiterst specifiek kader, blijkt ongegrond. Wat Broekhuis in
deze twee afleveringen biedt, grondig, uitvoerig (vooral over adjectieven en
adjectivische groepen), is zeker niet exclusief aan een bepaalde theorie gebonden.
Ik denk dat deze twee delen het project veel goed zullen doen: als op deze voet wordt
voortgegaan, reikt het belang ervan tot ver voorbij een enkele school of richting.
Men kan contact opnemen met de uitvoerders via de Universiteit van Tilburg, ‘Models
of Grammar’, postbus 90153, 5000 LE Tilburg. Het mailadres van Hans Broekhuis
is: <Hans.broekhuis@kub.nl>.
Twee berichten op het vlak van de woordenboeken. In de eerste plaats kan vermeld
worden dat de beloofde cd-rom met de Grote Van Dale, vorig jaar al aangekondigd,
intussen verschenen is. Over de kwaliteit van de cd-rom heb ik geen mening. Dat
komt doordat ik zo ouderwets ben dat ik liever in de papieren versie zoek. In feite
wordt de cd-rom bij ons thuis alleen gebruikt bij het oplossen van cryptogrammen,
want je kunt bijvoorbeeld intypen ??s??a?, wat
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erg handig is als je steeds maar zit te denken aan bestaan en over het hoofd ziet dat
het ook wel eens beslaan zou kunnen zijn. Of opstaan. Zoekend met de cd-rom vind
je nog vele tientallen andere woorden, waaronder busbaan, alsmaar, gasvlam, fiscaal,
musical en nasibal. Maar mij moet u niet als maatstaf nemen. Er zijn twee versies
van de cd-rom: er is een basisversie voor de gewone thuisgebruiker, en er is een
plusversie voor de beroepsgebruiker. De laatste bevat enkele extra zoekfuncties. De
basisversie (ISBN 90 664 853 29) kost €153,83; de plusversie (ISBN 90 664 846 08)
kost €264,10. Het abonnement op de Plusversie is door de uitgever via de IVN tegen
een sterk gereduceerd tarief beschikbaar gesteld aan de docenten extra muros. Zonder
twijfel is deze cd binnenkort een onmisbaar instrument voor (bijna) iedereen die
geregeld de dikke Van Dale raadpleegt. Verrassend vind ik overigens de manier
waarop Van Dale BV reclame maakt. Namelijk met de reclamespreuken ‘Waarom
dik doen?’ en ‘De dunne Van Dale’. Beide lijken me, als ze aanslaan, antireclame
voor de dikke Van Dale (term voorzover mij bekend daterende uit 1964, bedacht
door de redactie van Proost Prikkels, en meteen als benaming erkend door C.B. van
Haeringen (zie De Nieuwe Taalgids 57 (1964), 55) maar intussen waarschijnlijk door
Van Dale BV geannexeerd en vallende onder het merkenrecht). Een kritischer
benadering van de Van Dale cd-rom vindt men op het web:
http://users.belgacom.net/schandale/
Een tweede bericht van het lexicografische front betreft de Aanvullingen op het
WNT. Zoals bekend is het WNT enkele jaren geleden voltooid, of eigenlijk: men is
tot en met de Z geraakt. Maar vooral bij de eerste delen, meer dan honderd jaar oud,
was na publicatie nog veel materiaal verzameld. In 1956 is eens een Supplementdeel
(A-Azuursteen) verschenen, maar het maken van supplementen moest de laatste
decennia wijken voor de versnelde afwerking tot en met de Z. Toen ook de Z
verschenen was, kreeg de redactie tijd voor de Aanvullingen. Die zijn nu ook gereed.
Drie delen zijn het geworden, met daarin nog eens 30.000 woorden uit de gehele
periode van 1500 tot 1921 (of soms ver daarna). De feitelijke publicatie laat nog wat
op zich wachten omdat de uitgever (Sdu in Den Haag) nog niet goed zicht heeft op
de vraag. Op mijn telefonisch navragen wordt me verzekerd dat de Aanvullingen
toch uiterlijk begin 2002 zullen verschijnen. Bestellingen kan men faxen naar
(0031)(0)70 378 97 83 of per post sturen naar Servicecentrum Uitgevers, postbus
20014, 2500 EA Den Haag.
Drie afscheidsbundels verdienen vermelding. De vertrekkende hoogleraar of docent
krijgt bij zijn afscheid een bundel opstellen aangeboden door medewerkers en
leerlingen. Die traditie bestaat al vrij lang, en ze heeft al heel wat voortreffelijk werk
opgeleverd. Honderden artikelen, niet meer weg te denken in het vak, stammen uit
dergelijke bundels. Dikwijls wordt ook een bibliografie van de gehuldigde geboden.
Een nadeel is alleen dat dergelijke boeken na enige tijd moeilijk te vinden zijn. Wie
niet alert op al die bundels intekent, of dicht bij een zeer grote bibliotheek woont,
ontgaat veel. Misschien dat dit probleem in de naaste toekomst wordt opgelost doordat
dergelijke bundels artikelen, vrijwel altijd niet-commercieel uitgegeven, na enige
tijd
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integraal op het internet gezet worden. In de afgelopen periode verschenen, voorlopig
enkel als boek: Samengevoegde woorden (voor Wim Klooster, bij zijn afscheid van
de Universiteit van Amsterdam), onder redactie van Hans den Besten, Els Elffers en
Jan Luif; Met taal om de tuin geleid (voor Georges De Schutter, bij zijn afscheid van
de UIA Antwerpen), onder redactie van Steven Gillis, Jan Nuyts en Johan Taeldeman;
en Kerven in een rots (voor Jan de Vries, bij zijn afscheid van de Universiteit Leiden),
onder redactie van Berry Dongelmans, Josien Lalleman en Olf Praamstra. Alleen al
een opsomming van de medewerkers en de titels der artikelen zou hier te ver voeren,
hoezeer vele stukken dat ook zouden verdienen. Ik begin steeds beter te begrijpen
hoe het komt dat Nederlandstalige linguïstische vaktijdschriften dikwijls gebrek aan
kopij hebben.
Overzichten van de stand van zaken, van personen en publicaties op bijna alle
deelgebieden van de Nederlandse taalkunde, vinden we erg praktisch gebundeld in
De Nederlandse taalkunde in kaart, onder redactie van W. Smedts en P.C.
Paardekooper (uitg. Acco, Leuven/Amersfoort 1999; paperback 288 blz.; ISBN 90
334 4296 5; €24,72). Het gaat in feite om een tweede editie, maar dan totaal herzien
en dikwijls ook met andere medewerkers, van Paardekoopers De Nederlandse
taalkunde in kaart uit 1986. Alle lof aan W. Smedts dat hij deze moeizame taak heeft
aangevat en voltooid. Juist nu allerlei zoekmechanismen en bibliografieën
toegankelijker en vollediger zijn dan ooit, veelal ook online beschikbaar, groeit het
gevaar dat we verzuipen in de veelheid, en door de bomen het bos niet meer zien.
Het is een uiterst welkom onderdeel van ons neerlandistisch apparaat, dat in dit boek
kenners elk op hun terrein in hoofdstukjes van 6 à 10 bladzijden (plus belangrijkste
literatuur!) beknopte overzichten geven van bijvoorbeeld ‘morfologie’, ‘taalfilosofie’,
‘historische taalkunde’, ‘dialectologie’, enz. enz.
Het was geloof ik de Volkskrant die als eerste een Stijlboek uitgaf, in 1992. Het was
een wonderlijk allegaartje van taalregeltjes, spelling, typografische aanwijzingen en
journalistieke conventies. Bijvoorbeeld dat je in bonis moet schrijven en niet in
bonus. Of dat er in hoge-drukgebied een koppelteken moet staan. De toepassing van
't kofschip wordt erin uitgelegd, maar ook hoe je krantenkoppen moet maken. Kortom,
de Woordenschat van Taco de Beer en E. Laurillard uit 1899 was daarbij vergeleken
nog een consistent naslagwerk. Maar het Stijlboek van de Volkskrant werd een
ongekend verkoopsucces, dat intussen verschillende herdrukken heeft beleefd. Dat
succes heeft anderen blijkbaar gestimuleerd. En allemaal volgens hetzelfde chaotische
recept. Na het al even succesvolle Stijlboek van de Standaard door Ludo Permentier
en Ludo Van den Eynden (1997) is er nu ook het Stijlboek NRC Handelsblad van
Ewoud Sanders en Koos Metselaar (2000), uitgegeven door Van Dale Lexicografie
BV en NRC/Handelsblad samen (ISBN 90 664 899 60; €19.90). Een en ander intussen
ook op cd-rom. Die dingen verkopen blijkbaar als warme broodjes. Het dagblad
Trouw schijnt ook al zoiets te hebben. We wachten nog op het stijlboek van het
Utrechts Nieuwsblad en van Het Belang van Limburg.
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Vorig jaar konden we in deze kroniek vertellen over De taal van het jaar (editie
2000) van Ewoud Sanders: een overzicht van de nieuwe woorden uit 1999. Het boekje
beloofde min of meer dat er jaarlijks een deeltje zou verschijnen waarin dan de nieuwe
woorden uit het voorbije jaar aan bod zouden komen. Een alleraardigst project, vooral
als het jaren achtereen volgehouden zou kunnen worden. Wel tekende ik erbij aan
dat het enigszins ontsierd werd door de opname van tal van onzin-woorden en
kennelijke eendagsvliegen. Intussen heeft Ewoud Sanders een jaar na dato woord
gehouden: voorjaar 2001 verscheen De taal van het jaar (editie 2001) (uitg. L.J.
Veen, Amsterdam 2001; paperback 144 blz.; ISBN 90 204 5716 0; €11,30). En het
aantal onzin-woorden is sterk gedaald. Ook is er een interessante inleiding bij over
de manier van verzamelen. Sanders maakt, terecht, veel gebruik van de mogelijkheden
van elektronisch zoeken op internet en in grote tekstverzamelingen. We hopen dat
hij voort zal gaan. En dat hij noch zijn uitgever zich uit het veld laat slaan door een
kaper op de kust: Van Dale Lexicografie BV kwam met Taal van het jaar nul; kroniek
van het Nederlands in 2000, samengesteld door Ton den Boom (paperback 122 blz.;
ISBN 90 664 899 52; €10). Zelfde idee, beetje anders uitgewerkt, ook alleraardigst.
Maar ik had liever gezien dat Sanders en Den Boom hun krachten bundelden dan
dat ze, zoals nu gebeurt, elkaar tegenwerken. Er is, geruststellend, vrij veel
overlapping tussen de twee boekjes. Naarmate men meer met de computer zoekt,
worden de uitkomsten blijkbaar betrouwbaarder. Wie de twee naast elkaar legt, kan
gemakkelijk een lijst woorden samenstellen waarover de auteurs het eens zijn.
Tot slot van deze kroniek vermeld ik graag nog een aardig boekje van Frans
Debrabandere: Wat woorden weten; over woorden en hun geschiedenis (uitg. L.J.
Veen, Amsterdam 2000; paperback 176 blz.; ISBN 90 204 5924 4; €13,57). Het is
een bundeling van stukjes over etymologie en woordgeschiedenis die eerder
verschenen waren in het tijdschrift Nederlands van Nu. Debrabandere gaat zorgvuldig
en met grote kennis van zaken te werk, en weet er prettig over te schrijven. Een goed
register maakt ook het opzoeken van bepaalde woorden mogelijk. Het komt me voor
dat deze weinig pretentievolle stukjes veel interessanter zijn en van meer liefde voor
de taal getuigen dan al die stijlboeken waarin uitgelegd wordt dat er in
hoge-drukgebied een koppelteken moet staan, en dat afgelopen vrijdag niet zo goed
is als vorige week vrijdag. Maar het boekenkopend publiek denkt daar anders over.
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........... Besprekingen en aankondigingen
Mary Kemperink, Het verloren paradijs. De literatuur en de cultuur van
het Nederlandse fin de siècle, Amsterdam, Amsterdam University Press,
2001, 384 blz., €24,96. ISBN 90 5356 487 X.
In een aflevering van het tijdschrift Nederlandse literatuur gaf Mary Kemperink,
hoofddocente moderne Nederlandse literatuur in Groningen, een ambitieus programma
voor de studie van het fin de siècle. Die zou ten eerste ook oog moeten hebben voor
de literaire receptie van niet gecanoniseerde auteurs en zich niet beperken tot een
thematische aanpak en tot verhalend proza. Ten tweede zou vooral de relatie
bestudeerd moeten worden met (pseudo-)religieuze en filosofische stromingen,
wetenschappelijke theorieën en nieuwe maatschappijvisies. Kemperink, die reeds
studies op haar actief heeft over het sensitivistische proza rond 1900 en het
Nederlandse toneel van het fin de siècle, biedt nu zo'n breed opgevatte synthese van
‘De literatuur en cultuur van het Nederlandse fin de siècle’. Zij doet dat op basis van
empirisch onderzoek van een omvangrijk corpus poëzie en verhalend proza. Meer
bepaald analyseert zij in Het verloren paradijs hoe ideologieën in de literatuur worden
gerepresenteerd. Die ideologieën vindt zij literair uitgebeeld in thema's als natuur,
stad, ras, stand, sekse, wetenschap, geloof, kunst en kunstenaar.
Kemperinks studie wil een ruimer publiek binnenleiden in de literatuur en cultuur
van het fin de siècle. Daarom is zij toegankelijk en didactisch geschreven. Een
samenvatting achteraan van de belangrijkste bevindingen draagt daar toe bij. Het
boek wil ook als achtergrond kunnen dienen voor de interpretatie van gedichten en
verhalen die rond 1900 het licht zagen. Daarmee wedt de auteur op twee paarden.
Dat is niet zonder risico, want voor de specialisten zal een dergelijke studie teveel
introducties en herhalingen bevatten en te weinig methodologische motivering, voor
de leken zal ze nog steeds te lang en gespecialiseerd zijn. Toch opent het boek zelfs
voor de veeleisende lezer aardig wat nieuwe wegen. De cultuurhistorische benadering
houdt immers in dat ook niet gecanoniseerde literatuur en populair-wetenschappelijke
literatuur (vooral op het vlak van de evolutietheorie) tot het corpus van het onderzoek
behoort. Het in de beschouwing betrekken van dat eerste werd al door Jacqueline
Bel geïntroduceerd, het systematisch benutten van het tweede vormt het echte belang
van
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Kemperinks studie. Zo komt zij tot de vaststelling dat zowel in de literatuur als
daarbuiten een enorme angst voor degeneratie domineerde. Specifiek voor de
Nederlandse literatuur was dan de sterke ethische tegenbeweging, die zich vooral
tegen het einde van de negentiende eeuw manifesteerde. Kemperink heeft terecht
vooral aandacht voor dergelijke tegenstellingen en voor de ambiguïteiten die literatuur
en cultuur laten zien.
Wat de formele kant van de literatuur betreft, heeft de auteur in het bijzonder oog
voor de metaforiek, in zoverre die iets zegt over verborgen - vooral seksuele obsessies van de auteurs. Het vertelperspectief laat ze ook niet buiten beschouwing,
maar de lezer heeft toch af en toe de indruk dat zij auteurs al te veel met de vertellers
identificeert en dat zij daarmee vervalt in het oude zeer waarbij literatuur probleemloos
als bron van cultuurhistorisch onderzoek wordt gebruikt. Dit is een heikel punt, zeker
omdat haar studie vertrekt van een toch wel eenvoudig ideologie- en
representatieconcept (Kemperink schakelt ideologie gelijk aan visie en wereldbeeld).
Een andere belangrijke methodologische kwestie is de vergelijking van de literatuur
met het buitenliteraire discours. Kemperink komt door het telkens opnieuw
confronteren van beide tot een gering aantal maar wel merkwaardige verschillen
tussen literatuur en maatschappelijk discours. De auteur heeft niet voor elk thema
een even uitgebreide vergelijking gemaakt. In feite gebeurt die alleen ten volle in
het hoofdstuk over de denkbeelden uit de biologie en bijvoorbeeld nauwelijks in het
hoofdstuk over de stad. Ook zou je als lezer soms wat meer informatie wensen over
hoe beide zich institutioneel ten opzichte van elkaar verhielden en over hoe en langs
welke kanalen ideeën van het niet-literaire en literaire discours elkaar beïnvloedden.
Maar wellicht zou dit Het verloren paradijs al te zeer uitgebreid hebben. Het boek
bevat nu reeds een encyclopedische schat aan materiaal. Samen met Nederlandse
literatuur in het fin de siècle van Bel en het recentelijk verschenen 1900. Hoogtij
van burgerlijke cultuur (1993) kan met dat materiaal gewerkt worden aan een
preciezere plaatsbepaling van de literatuur in de cultuur van het fin de siècle.
Nog één kanttekening: de auteur laat Vlaanderen buiten beschouwing omdat er
hier sprake zou zijn van een ander literair systeem en een andersoortige
cultuurhistorische context. Een vergelijking van beide systemen en contexten zou
echter ook zeer instructief voor de Noord-Nederlandse literatuur kunnen zijn en de
werkelijke aanzet kunnen vormen tot een situering ervan in een Europese culturele
context. Schreef Kemperink in haar programma immers zelf niet dat de verhouding
tot de Franse literatuur een vruchtbaar terrein van onderzoek zou zijn? Welnu, het
moet niet moeilijk te bewijzen zijn dat Vlaanderen, of beter België, voor Nederland
fungeerde als een doorgeefluik voor die Franse ideeën.
Hans Vandevoorde
Bank, Jan en Buuren, Maarten van (2000). 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur,
Den Haag, Sdu Uitgevers.
Bel, Jacqueline (1993). Nederlandse literatuur in het fin de siècle, Amsterdam,
Amsterdam University Press
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........... In Memoriam Gertrude Reichenbach
Op 24 februari 2001 overleed in Philadelphia, op 88-jarige leeftijd, mevrouw Gertrude
(Gertie) Reichenbach. Tussen 1969 en 1987 leidde zij het Dutch Studies Program
aan de University of Pennsylvania.
In die achttien jaar heeft zij het programma uitgebouwd tot een volwaardig
onderdeel van deze universiteit. Een gedreven docente die niet alleen les gaf maar
ook succesvol bemiddelde bij de plaatsing van haar studenten aan instituten in België
en in Nederland en daarnaast jarenlang een lezingencyclus verzorgde met
gerenommeerde gasten uit de Verenigde Staten en Europa.
Mede dankzij haar inspanningen stelde de Belgische regering in 1985 de Pieter
Breughel-leerstoel in.
Voor haar verdiensten werd zij in 1986 door koningin Beatrix tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau benoemd. Eerder was haar reeds de John Adams Medal toegekend.
Mevrouw Reichenbach werd geboren in Heerlen, en behaalde haar doctorandustitel
in de Engelse taal- en letterkunde in 1936 aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens
haar docentschap aan de University of Pennsylvania behaalde zij aan dezelfde
universiteit een Masters in de Duitse taal- en letterkunde.
Na haar pensionering bleef zij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het
Dutch Studies Program, waar zij zich tot aan haar overlijden nauw bij betrokken
voelde.
Rob Naborn, University of Pennsylvania, Philadelphia
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........... In Memoriam Josef Skopal
Op 30 mei overleed Josef Skopal, lector Nederlands aan de Masaryk Universiteit in
Brno en medeauteur van het vertaalwoordenboek (Tsjechisch-Nederlands) van Emmy
Mácelová-van den Broecke. In Josef Skopal verliest de Tsjechische neerlandistiek
een onvermoeibaar docent die twee generaties germanisten de basiskennis van het
Nederlands bijbracht.
Josef Skopal werd in 1916 in Rousinov geboren en studeerde geschiedenis en
germanistiek aan de Masaryk Universiteit in Brno. In 1939 ontving hij van de
Nederlandse regering een beurs voor een studieverblijf aan de Rijksuniversiteit
Leiden. Daar bezocht hij onder andere de colleges van Johan Huizinga, die een
onuitwisbare indruk op hem maakten; tevens studeerde hij er Nederlands. Na de
Duitse bezetting van Tsjechië in 1939 bleef hij in Nederland wonen, aanvankelijk
als student, om er in de plaatselijke archieven aan zijn historiografische
afstudeerscriptie te werken. Later vond hij een baan in de Tsjechische schoenfabriek
Bata in Eindhoven en gaf er onder meer les aan de kinderen van het Tsjechische
personeel. In november 1940 was hij gedwongen naar Tsjechië terug te keren, waar
alle universiteiten inmiddels gesloten waren.
Na 1945 maakte hij zijn studie af en werd leraar Duits op verschillende plaatsen in
Zuid-Moravië. In 1963 begon hij colleges Duitse literatuur te geven aan de Masaryk
Universiteit te Brno. Vijf jaar later verdedigde hij er zijn proefschrift, over het
personage Paracelsus in de Duitse literatuur. Sinds 1967 werkte hij als beëdigd
vertaler en tolk (Tsjechisch, Duits en Nederlands) in Brno. In 1969 begon Josef
Skopal met colleges Nederlands aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, een taak
waarvan hij zich dertig jaar lang met veel enthousiasme kweet. Zijn werk heeft dan
ook aanzienlijk bijgedragen tot de opbouw van de huidige vakgroep Nederlands.
Gelukkig mocht hij nog meemaken hoe deze zich, in oktober 1999, van een bij- tot
een hoofdvak ontwikkelde. Hij was er trots op om, op drieëntachtigjarige leeftijd,
aan de eerste lichting hoofdvakstudenten te mogen lesgeven.
We zullen Josef Skopal, zijn liefde voor de Nederlandse taal en zijn toewijding als
docent, erg missen.
Zdenek Marecek,
Nele Rampart,
Masaryk Universiteit, Brno
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Jan de Vries
........... Koekoeksklok
Ik ben dol op klokken. Bij mijn afscheid in Leiden kreeg ik dan ook buiten een
onderscheiding een koekoeksklok. Mijn kleinzoon van vier, wiens taalontwikkeling
nog niet verstoord is door onderwijs en al te nadrukkelijk voorlezen, weigert van me
aan te nemen dat de klok koekoek zegt. Boos en verontwaardigd houdt hij vol dat
het houten vogeltje oe-oe gilt, zonder de drie k's. Wel bootst hij een soort glottisslag
na, zoals in de krijgshaftige uitspraak van geef acht! wel is te horen.
Onderwijs kan taalverwerving grondig verstoren. Een van onze ministers - maar
is hij dat nog als deze column verschijnt? - u weet wel, met die fraaie stem, de minister
die zijdelings geparenteerd is aan ons vorstenhuis, heeft te veel onderwijs genoten,
en laat dat van tijd tot tijd merken ook. Toen de varkenspest of die verschrikkelijke
koeienziekte - dat weet ik met meer - opnieuw dreigde toe te slaan, verzuchtte hij in
het journaal van acht uur ‘Moge Gode dat verhoeden!’ Ik heb al wat geinterpreteerd.
Hij spreekt keurig Hoog-Hollands, en laat dus een slot-n weg: hij heeft dus zeker
niet bedoeld dat goden het onheil mogen verhoeden. Zoveel invloed heeft een
klassieke opleiding ook weer niet. Neen, het moderne westerse opperwezen is bedoeld,
door mij bedeeld met een hoofdletter, wellicht in strijd met de wens van de spreker
Gode zei hij, met een slot-e die in vroeger tijd kenmerkend was voor een mannelijke
of onzijdige datief, zoals ook in in koelen bloede Dat Gode is natuurlijk onzin: je
kunt Gode bevolen of zoiets zeggen, maar in de journaalzin is de nominatief God
bedoeld. Anders gezegd God is onderwerp, en moge drukt als aanvoegende wijs een
wens uit. Dat komt ervan als je je aangeleerd hebt deftig te spreken hypercorrecties
liggen op de loer
De twee gedoodverfde nieuwe regeringsleiders - wie van de twee het wordt zullen
de verkiezingen wel uitmaken - hebben minder last van hun onderwijs. De liberaal
heb ik nergens op kunnen betrappen: hij spreekt gewoon Nederlands. De socialist
wel, maar op iets geheel anders: zijn taalgebruik heeft de neiging zich aan te passen
aan wat het onderwijs voorbij is: het zorgvuldig nonchalante gepraat van de
ontwikkelde dertiger en veertiger. ‘Alles wil en kan ik naar de mensen toe
verantwoorden’, aldus Neerlands hoop op een model dat de polder achter ons laat,
met de modieuze voorzetselcombinatie naar... toe en het amicale en omarmende de
mensen, dat dertig jaar geleden overigens al gebruikt werd door de toenmalige jonge
leider van de liberalen in het driedelige pak.
Na mijn vervroegd pensioen hoeft bijna niets meer, en daarom houd ik me bezig
met wat ik leuk vind. Bijna niets, want aan de nieuwe versie van Het verhaal van
een taal en de uitgave van een woordenboek met alle leenwoorden in het Indonesisch
moet de laatste hand nog gelegd worden. En wat is dan leuk: lezen van biografieën,
luisteren naar muziek, de tuin netjes houden, de kinderen en kleinkinderen in Spanje
en Japan bezoeken, lezingen geven voor een vereniging van huisvrouwen, en kriskras,
dus niet systematisch, observeren wat me opvalt in het taalgebruik om me heen.
Enige regelmaat leg ik mezelf wel op: ik blijf vroeg opstaan.
Tot andere periodieke handelingen word ik gedwongen: grasmaaien en de
koekoeksklok. Met een vooruitziende blik is me een klok geschonken die voorzien
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is van dennenappels die ik iedere dag twee keer moet ophijsen, 's morgens en 's
avonds. Als grasmaaien overbodig is geworden, kan ik de winter toch doorkomen.
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........... Auteursgegevens bij NEM 1, 2002
Ludo Beheydt is hoogleraar Nederlandse taalkunde en Nederlandse cultuur aan de
Université Catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve en bijzonder hoogleraar ‘De
Nederlanden in de wereld’ aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert geregeld over
Nederlands als vreemde taal en over ‘Cultuur en maatschappij’ in de gelijknamige
kroniek in Neerlandica extra Muros.
e-mail: beheydt@lige.ucl.ac.be
Tom van Deel is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Moderne
Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Hij is literair criticus
van dagblad Trouw. Hij publiceerde diverse essayen dichtbundels.
e-mail: t.van.deel@hum.uva.nl
Herman van der Heide is als docent Nederlands verbonden aan de Universiteit van
Bologna. Zijn belangstelling gaat uit naar literatuur en literatuurdidactiek. Hij werkt
momenteel aan een monografie over Gerrit Achterberg in het Italiaans.
e-mail: heide@lingue.unibo.it
Joop van der Horst is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven voor
historische taalkunde van het Nederlands.
e-mail: joop.vanderhorst@arts.kuleuven.ac.be
Piet de Kleijn doceert Nederlands als tweede taal en Frans aan het Talenpracticum
van de Nuffic in Den Haag. Is sinds 1981 docent aan de Zomercursus Nederlandse
taal en cultuur (Breukelen/Zeist) en verzorgt sinds 1987 de didactiekcolleges voor
het Seminarium voor Nederlandse taal en cultuur (Amsterdam). Hij is de auteur van
onder andere Alexander: leerboek ter uitbreiding van de woordenschat van
anderstaligen (1986, uitgave in eigen beheer) en legt nu de laatste hand aan een
publicatie over vaste verbindingen.
e-mail: pdkleijn@euronet.nl
Dirk Sacré is als hoogleraar Latijn verbonden aan de Afdeling Latijn en aan het
Seminarium Philologiae Humanisticae van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn
onderzoek en publicaties zijn op de Neolatijnse poëzie (15de-20ste eeuw) toegespitst.
Hij besteedde de laatste jaren wetenschappelijke aandacht aan de Latijnse poëzie van
jezuïeten.
e-mail: dirk.sacre@arts.kuleuven.ac.be
Tom De Smet studeerde taal- en letterkunde aan verschillende universiteiten. Hij
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[Neerlandica extra Muros mei 2002]
Johan Verberckmoes
........... ‘De gebraden kapoen in het secreet’
Humor in de Spaanse Nederlanden (17de eeuw)
‘Het gebeurde in een Gents klooster. Pater Petrus had van zijn zuster begijntje een
gebraden kapoen gekregen voor vastenavond. Hij at er vol smaak van, doch gunde
zijn twee medebroeders aan tafel in de refter er niet het minste stukje van. Integendeel,
de resten wikkelde hij in een servet en nam hij mee naar zijn kamer om 's
anderendaags op te peuzelen. Een van de twee tafelgenoten was boos om de gierigheid
en ongemanierdheid van pater Petrus. Hij nam de loper, drong binnen in de kamer
van pater Petrus en nam het restant kapoen mee naar zijn eigen kamer. De dag erop
maakte pater Petrus zoveel kabaal over de verdwijning dat de prior - die nochtans
moest lachen dat Petrus voor zijn gierigheid gestraft was - besloot alle cellen te laten
onderzoeken. Vooraleer de prior aan zijn cel was, nam de andere pater het stuk kapoen
weg en verborg het in de toiletten, “in een misuergat onder quaede papieren die daer
laeghen om met occassie ghebruyckt te worden”. Tot droefenis van pater Petrus werd
de kapoen niet gevonden. Enkele dagen later ging een pater naar het secreet, reikte
naar papier en had het stuk kapoen te pakken. De kapoen is gevonden, verkondigde
hij luid. De pater die het verstopt had kon “soo schoone cluchte” niet verzwijgen en
al snel ging het verhaal van de poets het klooster rond. Toen het de prior ter ore
kwam, kon hij wegens het heftig protest van pater Petrus niet anders dan maatregelen
nemen. Hij stuurde de gekscherende pater naar St. Omer. De prior had echter een
proces lopen voor de Raad van Vlaanderen en de broer van die pater was de raadsheer
die het rapport moest opstellen. Dat rapport kwam er pas toen de prior de pater terug
naar Gent liet komen’.
Wie dacht dat er weinig te lachen viel in de eeuw van hervormde christelijke
kerken en sterke staatsvorming komt na lezing van in handschrift bewaarde ‘cluchten’
uit deze periode al snel bedrogen uit. Al was de humor wel anders dan nu. Van enige
‘nationale’ humor was in de zeventiende eeuw amper sprake, noch in de zin van
beschrijvingen van ‘eigen’ humoristische kwaliteiten, noch in de zin van
stereotypering van en door andere naties. Een dergelijke etikettering kwam pas in
de achttiende eeuw goed op gang. De uit de Middeleeuwen bekende catalogi van
‘nationale’ stereotiepen - snoevende Spanjaarden, drinkende Duitsers, liefkozende
Fransen en zo meer - waren in de barok nog te weinig uitgewerkt om een
humorpa[tr]imonium te stichten. De codes voor de zeventiende-eeuwse humor lagen
anders. De grote noemers, zoals domheid,
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gierigheid en dergelijke, waarrond veel humor draait, hadden in de eeuw van de
barok eigen ijkpunten, die eerder aan sociale hiërarchieën hingen dan aan nationale
scheidingslijnen. De ‘cluchten’ waren nog vaak verhalen met meerdere pointes en
slechts zelden kernachtige moppen. Zondenbesef, onderbuikgenoegens en omkering
van de bestaande orde waren het kruim van de toenmalige humor. Dit opstel behandelt
enkele belangrijke culturele functies van de zeventiende-eeuwse humor. De meeste
voorbeelden komen uit de Zuidelijke Nederlanden, waarvan ik de bronnen het best
ken, al is veel wat aan bod komt ook te documenteren voor andere delen van Europa,
inclusief de Republiek.

De melancholie verdrijven
't Verdrijf des droefheyts ende melancolie: de titel van dit in een Gents juristen-milieu
omstreeks 1700 tot stand gekomen verzamelhandschrift - waaruit de bovenstaande
grap gehaald is - wijst op een van de voornaamste functies van humor en lachen in
de zeventiende eeuw. Het handschrift biedt een mengelmoes van anekdoten, raadsels
en allerhande vertellingen, die alle blijkens de titel moesten bijdragen tot een vrolijker
en gezonderleven. Sinds de Oudheid, doch in het bijzonder sinds de zestiende eeuw,
gold de melancholie als een gevaarlijke kwaal. De werking ervan werd in de
toenmalige humorale leer op haast mechanische wijze uitgelegd. Een te grote aanmaak
van zwarte gal - het lichaamsvocht of de ‘humor’ van de melancholie - leidde tot een
verlies van warmte en vochtigheid in het lichaam en een toename van koude en
droogte. Dat dreigde de balans tussen de lichaamsvochten en de algehele constitutie
van het lichaam te verstoren. De remedie was al even praktisch als eenvoudig.
Aangezien de zwarte gal een vlotte doorstroming van het bloed bemoeilijkte, waren
beweging en sanguïnische vreugde het beste tegengif. Robert Burton somde in zijn
beroemde Anatomy of melancholy op welke remedies aanbevelenswaard waren:
wandelen in de vrije natuur, reizen, jagen, balspelen, muziek, grappen maken, voedsel
dat tot lachen aanzet (‘cibaria risum excitantia’). Melancholische monniken, zoals
de benedictijn Jacques Rahier van Stavelot bijvoorbeeld, moesten volgens een visitator
eerder tot vreugde dan tot ernst worden aangemaand. Met andere woorden, lachen
was dus letterlijk gezond. Het bevorderde de aanmaak van goed, warm en vochtig
bloed en de afbraak van de nefaste melancholie. Wie lachte om een goede grap, hielp
zijn slechte lichaamsvocht ‘verschieten’, zoals het in de toenmalige medische
terminologie luidde. Deze interpretatie van de humorale werking van het lichaam
bleef tot in de achttiende eeuw gemeengoed, ook onder artsen. Ze leidde tot een
specifiek taalgebruik over de lichamelijke werking van humor en lachen, die pas
heel geleidelijk zou verdwijnen, toen eenmaal vastgesteld was dat het menselijk
lichaam helemaal niet volgens de humorale concepten functioneert. Toen een zekere
heer Nomis uit Parijs in 1714 in de cafés van Valenciennes grappige liedjes hoorde
zingen, schreef hij daarover: ‘ik voelde mijn hart zwellen van vreugde en vrolijkheid
en kreeg een goed humeur’. In die woorden laat zich de betekenisverschuiving aflezen
van een fysiologische inter-
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pretatie van het in balans brengen van de lichaamsvochten of ‘humores’ naar een
psychologische lectuur van humeuren en ‘humor’. Tussen haakjes, het was in de
zeventiende eeuw dat het Engelse begrip ‘humour’ zich vanuit een voornamelijk
medische context transformeerde tot de notie die wij nu nog kennen.
Verveling en ledigheid waren bekende oorzaken van de melancholie en het doden
en verdrijven van de tijd was dan ook een nobel motief om grappen te maken. Het
was bij uitstek een literair gegeven, dat al bij Boccaccio te vinden is en sinds de
Renaissance ruime verspreiding kende in Europa. Wie reisde met de koets of de
trekschuit, wapende zich best met een ‘tijdverdrijver’, zoals sommige kluchtboeken
zich commercieel slim aandienden. Ook na de maaltijd paste het om de tijd te doden
met grappen, al was daarvoor ook een andere fysiologische uitleg in omloop, namelijk
dat een flinke lachbui de spijsvertering op gang brengt. In kringen van humanisten
was dit een welbekend gegeven sinds de vijftiende eeuw, met boeken zoals de
anonieme Mensa philosophica, waarin eet-, drank- en tafeladviezen werden aangevuld
met grappen en woordspelingen. De jezuïet Antoine de Balinghem publiceerde een
conversatieboek, Apresdinees et propos de table (Rijsel, 1615), waarin hij de trieste
gedachten van een reeks tafelgenoten afwisselt met de nonsens van hofnar Mathurin
en grappige vertellingen, die het gezelschap vermaakten, ‘omdat ze zowel amusant
als moraliserend waren’. Menig populair medisch werk wist te vertellen dat wie
grappen en vrolijke dialogen aan tafel introduceerde een dubbele slag sloeg door
zowel de geest als het lichaam te verkwikken. De Bruggeling Emmanuel de Aranda
kwam onderweg in Frankrijk een vijfentwintigjarige jongeman tegen die, wanneer
het reisgezelschap tussen Bordeaux en Parijs samen aan tafel zat, hen wist te vermaken
met zijn verhalen. Kortom, zich gezond lachen was een dagelijkse bezigheid.
De melancholie en het verdrijven van de droefheid waren bij uitstek literaire
motieven in de zestiende en de zeventiende eeuw. Ze zijn niet zozeer op de letter als
historische waarheid omtrent de toenmalige medische kennis en remediëring te
begrijpen, doch in eerste instantie als symbolische dimensies. De melancholie gold
immers bij uitstek als een ziekte van geleerden en hoge heren in veeleisende publieke
functies, al komt ook in stads- en landkronieken wel eens voor dat hele
stadsgemeenschappen door melancholie bevangen werden. Het begrip raakte immers
onmiskenbaar gepopulariseerd in de zeventiende eeuw. Maar toch, de eerste
belanghebbenden waren humanisten, vorsten en hun raadgevers, juristen en dergelijk
volk. In hun zelfbeeld pronkte de melancholie als een uitwendig teken van hun zittend,
studerend en met verantwoordelijkheden beladen leven. Grappige conversatie was
voor hen een zoet tegengif. Dat betekent niet zozeer dat ze een ideaal excuus hadden
om grappen te maken - humor en lachen is nu eenmaal algemeen menselijk en van
alle tijden - doch vooral dat de momenten waarop ze grappen maakten, vastgelegd
waren en gelegitimeerd door hun lichamelijke en geestelijke noden. Enkel na de
studie, na de maaltijd en na de drukkende bestuurstaak paste een de melancholie
verdrijvende lach. Tot in de zeventiende eeuw namen hofnarren onder de grote heren
de recreatieve functie op zich. Ze deden hun best hun meester hard te laten lachen,
zodat diens kwade humeur opgeruimd werd. De hofnar mocht daarvoor
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fors uithalen, zoniet kon de dikke, trage zwarte gal moeilijk verdunnen en het lichaam
kwalijk terug in balans geraken.

Een vrolijk leventje leiden
De zeventiende eeuw staat eveneens bekend als een periode waarin vorst en adel
steeds meer tijd spendeerden aan feesten en heerlijk nietsdoen. Misschien had ook
dat te maken met de melancholie, want koningen en edellieden beschikten in
toenemende mate over vrije tijd. Hun actieve aanwezigheid in de politieke
vergaderingen en de administratie van koninkrijk of feodaal leen was steeds minder
vereist. Juristen en een nieuwe ambtsadel bevolkten de raden. Maakte deze relatieve
marginalisering de grote heren melancholisch? Belangrijker is dat vorst en adel vrije
tijd en ontspanning tot een belangrijke symbolische dimensie van hun machtsbasis
uitbouwden. Ook dat is een evolutie die sinds de late Middeleeuwen aan de gang
was. In toenemende mate geraakte macht geassocieerd met het leiden van een vrolijk
leventje, niet meer op welbepaalde tijdstippen, doch simpelweg de hele tijd, van 's
ochtends tot 's avonds, in oorlog en vredestijd, elke dag van het jaar. Uiteraard was
dit geen rechttoerechtaan-ontwikkeling en had dit bijvoorbeeld ook te maken met
een reële wissel in het machtsstatuut van de adel. De opmars van deze nieuwe culturele
code lijkt nochtans onmiskenbaar. Adviesboeken voor hovelingen, zoals het veel
vertaalde Il libro del cortegiano (1528) van Baldassare Castiglione (1478-1529),
besteedden uitdrukkelijk aandacht aan de grappige conversatie. Het overbekende
hoogtepunt van die evolutie naar een luchtig hofleven was te vinden in Versailles,
waar duizenden zich laafden aan een onuitputtelijke ontspanningscultuur. De
Zonnekoning voerde er zelf de regie over een leventje, waarin politieke macht en
zich kostelijk amuseren elkaars intieme gezellen waren.
De getuigenissen over de goedgevulde amusementstijd van de maatschappelijke
toplaag zijn legio. Aartshertogin Isabella Clara Eugenia trok in de winter van 1604
met haar hofdames naar Oostende om er het spektakel van het beleg door de
Hollanders te gaan bewonderen. De aartshertogin was ontsteld over de ‘vieze’
Italianen, die aan de zijde van de Spanjaarden vochten en stuurde hen prompt de
koude Noordzee in om zich flink te wassen, wat ze zelf erg grappig vond. Voor het
hof waren echte veldslagen en belegeringen even vermakelijke spektakels als de
geënsceneerde schijngevechten opgevoerd tijdens hoffeesten of Blijde Inkomsten.
Nog in het midden van de zeventiende eeuw constateerde de Engelse passant Richard
Flecknoe dat de adel in haar residenties in Gent en Brussel er lustig op los leefde,
ook al was de oorlog nooit veraf. Het Brusselse hof was gedurende de regeerperiode
van de aartshertogen Albrecht en Isabella, van 1599 tot 1621, een bruisende
rendez-vousplaats voor het mondaine leven van de Europese, voornamelijk katholieke
topelite. Niet dat er zoveel spektakels werden opgevoerd, maar het voortdurend
komen en gaan van gezanten, legerofficieren en adellijk volk leidde tot eindeloze
bezoekjes en wederbezoekjes. Maar er was natuurlijk ook tijd voor muziek, dans,
toneel en voordracht, in deze periode samengebracht in het genre van het hofballet.
In 1634 werd te Brussel
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ter ere van de nieuwe gouverneur-generaal, Ferdinand van Oostenrijk, een Balet des
princes indiens opgevoerd, waarin volgens de toenmalige Franse stijl in de
hofballetten, burleske personages hun opwachting maakten, zoals een ‘arracheur de
denz’ of tandentrekker, gespeeld door de hertog Olano, en een ‘Hollandoise’, een
Hollandse vrouw, ten tonele gebracht door de markies van Westerlo. Of ook de
exotische indiaanse prinsen in dit burleske hofballet als komisch ervaren werden,
valt niet uit te maken, doch het is niet onwaarschijnlijk dat ze bijdroegen tot de
algemene sfeer van vrolijkheid.
Het vrolijke leventje van de kleine toplaag had ook zijn eigen topografie. Een van
de beroemdste ontmoetingsplaatsen was het kuuroord Spa in het onafhankelijke
prinsbisdom Luik. Sinds het einde van de zestiende eeuw genoot het water van Spa
een uitstekende reputatie als therapie en trok de plaats horden deftige bezoekers van
over het hele continent. De Fransman Pierre Bergeron passeerde er in 1619. Evenals
tijdens de tien dagen van ‘gentil’ Boccaccio, zo noteerde hij in zijn dagboek, werd
de tijd er gedood met literatuur en conversatie. Wat hem het meest fascineerde, waren
de efemere vakantieliefdes, die in Spa de aanleiding waren tot danspartijen, zang en
roddel.
‘Les bonnes compaignies et conversations accompagnées
de toutes sortes d'exercices, et passetemps d'esprit ou du
corps, et en saisons favorables, y ont attiré et attirent assez
de seigneurs et de dames, sous prétexte de ceste boisson
[l'eau de Spa]; et le régime mesme porte que chascun se
tienne le plus gay et joieux qu'il pourra, bannissant tout
soin, soucy et mélancolie’ [Het goede gezelschap, de
conversatie en alle mogelijke activiteiten ter ontspanning
van geest en lichaam lokken vele heren en dames daarheen,
onder voorwendsel van het heilzame water, en de algemene
regel is dat iedereen zich zo opgewekt en vrolijk gedraagt
als hij kan en alle zorgen en melancholie verdrijft].

De rust die een dergelijk leven met zich meebracht, zorgde er volgens Bergeron voor
dat men zich in een gouden eeuw waande of in een elfenland (‘quelque royaume de
faérie’).

Lachen als een vorst
De associatie van macht en vermaak toonde zich tevens in het in de zeventiende
eeuw ruim verspreide literaire motief van de vrolijke vorst. De Franse koning Hendrik
IV (regeerde 1589-1610) was een dergelijk vorst, over wie in anekdotenverzamelingen
vele verhalen circuleerden. Na een halve eeuw van verscheurende religieuze conflicten
en moorddadige burgeroorlog keerde onder zijn bewind de rust terug in Frankrijk
en dat lag allicht mede aan de basis van zijn populariteit in de kluchtboeken en andere
verhaaltjesbundels. Een vorst die een wankel land erfde, had immers grote behoefte
aan legitimitering. De anekdoten leverden die naar believen. Een voorbeeld. ‘Op een
dag kwam Hendrik IV voorbij de winkel van een hoedenmaker. Hij sprak de
ambachtsman aan en liet
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hem tweehonderd hoeden “met lange koppen zoals suikerbroden en met vouwtjes
erin” vervaardigen. Toen ze klaar waren, bracht de hoedenmaker ze tot bij de vorst.
Die kocht er één ter waarde van één pistool (een gouden munt). Hij vertelde de
ambachtsman dat hij de overige hoeden voor niet minder dan één pistool mocht
verkopen, op straffe van de galg. Toen de vorst de dag erop zijn nieuwe hoed droeg,
wilden alle hovelingen meteen ook een dergelijke hoed hebben. Ze durfden de hoeden
voor niet minder dan één pistool te kopen en betaalden er zelfs meer voor. De
hoedenmaker geraakte ze allemaal kwijt, vóór andere hoedenmakers erin slaagden
identieke hoeden te fabriceren’. Minstens drie dimensies zijn in deze anekdote aan
te stippen. Ten eerste was mode sowieso een geliefd thema om grappen over te
maken. Ten tweede wordt erin de spot gedreven met de hovelingen en hun
geldverslindende imitatiezucht. Het waren immers dure hoeden. Ten slotte, maar
niet het minst, komt er een beeld uit te voorschijn van een grootmoedig, doch ook
almachtig vorst, die aan de kant van de kleine man stond. Het is precies omdat de
vorst de absolute autoriteit voerde, dat hij de regels kon testen. Hij lachte zijn
hovelingen uit en liet op symbolische wijze een simpel ambachtsman in het profijt
delen. Alleen hij kon dat, de wereld op zijn kop zetten en ze toch naar behoren laten
werken. Anders gezegd, er bleek slechts één man te zijn in het rijk die altijd kon
lachen en met wie dan ook.
Zoals Hendrik IV waren er nog meer in zeventiende-eeuws Europa. In de Zuidelijke
Nederlanden was dat Karel V, die uiteraard allang dood was, doch in het laatste kwart
van de zeventiende eeuw aan een opgemerkte carrière als vrolijke Frans begon - een
reputatie die hij overigens tot vandaag behouden heeft. De heerelycke ende vrolycke
daeden van keyser Carel den V (1674/75, herhaaldelijk herdrukt, ook in het Frans)
was het populaire boek, waarin de mythevorming over een opgewekte Karel V
biografische samenhang kreeg in de Spaanse Nederlanden. Verhalen over een
goedgemutst keizer, met oog voor de gewone man en misprijzen voor misbruikende
machthebbers, waren echter reeds van kort na zijn overlijden in 1558 in omloop en
wie weet reeds tijdens zijn leven. Ze dienden misschien ter ondersteuning van de
legitimiteit van een monarchie, waarvan het gezag in het midden van de eeuw ging
wankelen vanwege de aanslepende religieuze tegenstellingen in de Nederlanden. Dat
de anekdoten ook meer dan een eeuw later nog aansloegen, zou kunnen te maken
hebben met de relatief autonome positie van de Zuidelijke Nederlanden in het
wereldrijk van de Spaanse Habsburgers. De aanwezigheid van een dode monarch in
een collectief grappencircuit rechtvaardigde als het ware de afwezigheid van de
Spaanse Habsburgers Filips III, Filips IV en Karel II, die in de loop van de zeventiende
eeuw nooit hun Zuid-Nederlandse bezittingen opzochten. In De heerelycke ende
vrolycke daeden nam, ondanks de titel, het ernstige gedeelte de hoofdmoot in. De
vorst werd van alle kanten als voorbeeldig katholiek vorst geprezen. De eveneens in
het boek opgenomen anekdoten sloten daar perfect bij aan. In precies dezelfde termen
als voor Hendrik IV nam Karel V het op voor de gewone volksmensen en maakte
van de gelegenheid gebruik om de vleiers aan zijn hof op de korrel te nemen. Doch
er zaten ook verhalen tussen, waarin de vorst een nietsvermoedend boertje uitnodigde
aan het hof en zich dan
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over die dommerik vrolijk maakte, samen met zijn hovelingen. De vorst had nu
eenmaal de absolute macht. Hij hoefde niemand te ontzien, zelfs niet de eenvoudige
lieden, in wier gezelschap hij zich op zijn grootmoedigst kon tonen. ‘Vivat, vivat,
dat hy leeft, die ons sulcken vryheydt gheeft’, klinkt het in een boerenlied in de De
heerelycke ende vrolycke daeden. De ongelimiteerde lach van de vorst stond garant
voor die vrijheid.
Over andere vorsten gingen verhalen dat ze nooit lachten. Onder meer Filips IV
van Spanje (regeerde 1621-1665) had die reputatie. ‘Een ridder sloot een weddenschap
af voor 1000 pistolen tegen een Spaanse “grande” of hoge edelman, dat hij de koning
aan het lachen zou brengen. De man speelde voor “sot” of nar en demonstreerde zijn
kluchten en grimassen voor de vorst, doch die vertrok geen spier. Daarop kreeg de
ridder de tranen in de ogen van woede en schreeuwde uit: “uwe majesteit moet lachen
of ik verlies duizend pistolen en zal voor eeuwig geruïneerd zijn”. Toen de koning
dat hoorde, krabde hij aan zijn neus en bewoog eventjes zijn mond, doch niet meer
dan dat. De dochter van de koning en de aanwezige “grandes” moesten er zo hard
om lachen dat ze hun buik moesten vasthouden. Toen de koning vertrokken was,
beweerde de ridder dat de vorst gelachen had en sprak de edelman met wie hij gewed
had dat tegen, zodat het tot een proces kwam. Zodra de vorst van dat proces op de
hoogte was, stuurde hij aan de ridder 1000 pistolen om zijn schuld te vereffenen,
want hij wilde vooral niet dat men zou beweren dat hij gelachen had’. De bewering
dat Filips IV nooit zou gelachen hebben, ging terug op een oude gemeenplaats over
het bestaan van ‘agelasti’, zij die zelden of nooit lachten. Reeds in de klassieke
Oudheid werd geredetwist of dat nu wel kon of niet. De anonieme optekenaar van
de zopas geciteerde, Nederlandstalige anekdote voegde als commentaar onmiddellijk
na het verhaaltje toe dat de hoogmoed van de Spaanse koningen zo groot was dat zij
in de processie achter het Heilig Sacrament liepen met hun hoed op hun hoofd en de
misviering zittend en met de hoed op bijwoonden. Die verklaring greep terug op het
komische stereotiep van de hooghartige Spanjaard, dat in de zeventiende eeuw
gemeengoed was.

Eerst huilen, dan lachen
Wie nooit lachte, was ongepast hoogmoedig. De achtergrond voor die redenering
lag in het in de zeventiende eeuw nog steeds levendige debat over het al dan niet
lachen van Christus. Aangezien in de evangelies daar nooit met één woord over wordt
gerept, gold sinds de Middeleeuwen als vaststaande waarheid dat Christus inderdaad
nooit gelachen had. Een mens die dat ideaal trachtte te evenaren, mat zich bijgevolg
ten onrechte met God.
In hoofdzaak waren er twee posities, die nauw verband hielden met een keuze
voor Democritus, de lachende filosoof, of voor Heraclitus, de wenende filosoof.
Ook dat was een oude discussie, die in de zestiende eeuw herleefde. In de
zeventiende eeuw spraken katholieke auteurs zich uit pro en contra beide houdingen.
Voor de enen was Democritus het lichtend voorbeeld, omdat hij door te lachen om
de dwaasheid van de mens toonde dat hij wijs was. Voor de
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anderen gold Heraclitus om min of meer dezelfde redenering als het na te volgen
voorbeeld. Nu had volgens de evangelies Christus wel gehuild en dat bracht Heraclitus
in het voordeel. Verdedigers van Democritus, zoals de Leuvense humanist Erycius
Puteanus (1574-1646), betoogden echter dat Christus in feite wel kon lachen, zoniet
zou zijn weigering om het te doen geen grootse daad geweest zijn. Door iets typisch
menselijks zoals het lachen achterwege te laten, had Christus zich immers God en
mens tegelijk getoond.
Al was dit abstracte debat vooral een retorische exercitie, de afwijzing van het
lachen was wel degelijk aan de orde in Europa na Reformatie en katholieke
hervorming. Vooral voor geestelijken werd graag benadrukt dat zij zo weinig mogelijk
moesten lachen. Onder jansenisten of puriteinen werden harde woorden
neergeschreven tegen elk lachen. Dat betekende nochtans niet dat er geen humor te
vinden was in die kringen, zoals historici vaak en te snel hebben geconcludeerd.
Humor was immers een van de middelen waarmee de jansenisten hun belagers te lijf
gingen. Blaise Pascal (1623-1662) zelf legde in zijn polemiek met de jezuïeten vast
aan welke principes christelijke humor moest beantwoorden: wat gezegd werd, moest
waarachtig zijn; individuen mochten niet geridiculiseerd worden; vergissingen
moesten rechtgezet worden; het geestelijk heil diende steeds te zegevieren. Gezien
de polemische context van deze regels kunnen ze niet zomaar opgevat worden als
een negatieve handleiding voor een wel erg dun lachen.
De opvallende schroom tegenover het lachen in de zeventiende eeuw had zeker
iets te maken met de ridiculisering waaraan de christelijke godsdienst ten prooi was
gevallen tijdens de godsdienstconflicten van de zestiende eeuw. Over en weer was
flink gespot, want het ging telkens om zeer fundamentele vragen. Lachen moet vaak
een krachtig middel geweest zijn om de positie van de ander te ondergraven en het
eigen gelijk te stijven. Dat bleek nog tot lang in de zeventiende eeuw. Een in
Amsterdam in 1680 gedrukt kluchtboek, bijvoorbeeld, is een identieke heruitgave
van een eerder in Antwerpen gedrukte bundel, op één anekdote na, de allereerste,
die handelt over een oliedom katholiek, Italiaans dorpspriester, die de datum waarop
pasen valt niet kent en dus maar doorgaat met preken over de vasten. De wederzijdse
stereotypering tussen katholieken en hervormden bleek een onuitputtelijke bron van
humor.
Nochtans was het lachen volgens de katholieke geestelijke schrijvers van de
zeventiende eeuw wel degelijk gebonden aan een tijdsperspectief, met name dat
daarmee beter gewacht werd tot in het hiernamaals. Die gedachte was al door de
kerkvaders geformuleerd op basis van het bijbelwoord van de evangelist Lucas en
ze werd in de zeventiende eeuw gretig herhaald. De Antwerpse norbertijn Jacob
Moons drukte het als volgt uit: ‘Het is nu den tijdt van weenen in dit dal der traenen,
en in het Hemelsch paradijs sal het den tijdt sijn van lacchen’.
Die opeenvolging van huilen in het aardse leven en oprecht lachen bij God in de
hemel werd in alle toonaarden herhaald en moet ook voor de kerkgangers
doorgeklonken hebben. De uiterste consequentie ervan was de augustinische idee
van een Deus ridens, een God die bij het eindoordeel de onbekeerde zondaars geen
vergiffenis zou schenken, doch hen integendeel zou komen
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uitlachen in het hellevuur. God was immers almachtig en kon dus lachen met wie
hij wou, net zoals een vorst dat in zijn aardse koninkrijk kon. Dit was een ware
pedagogie van de angst, die in de zeventiende eeuw wel degelijk voorkwam, al is
het erg onduidelijk hoe ver dergelijke boodschappen droegen. Ze toont anderzijds
wel aan dat de ‘vis comica’, de krachtige werking van de humor, niet onderschat
werd.

Naar het luilekkerland
Nergens klonk het lachen luider en was de humor krachtiger dan in het luilekkerland.
Opnieuw was dit een ouder thema, dat echter nog voor veel inspiratie zorgde in de
zeventiende eeuw. Zo is het bijzonder opvallend dat in vele zeventiende-eeuwse
‘cluchten’ voedsel, kak en pies een grote rol spelen. Die limitatieve lichaamsfuncties
waren uiteraard slechts een onderdeel van de veel bredere mythologisering van het
luilekkerland, doch ze behoorden toch ook tot de kern van het thema. Typerend voor
het luilekkerland was immers dat er ongeremd genoten kon worden van het leven.
Er moest niet gewerkt worden en de warme taartjes en speenvarkenhapjes vlogen
zomaar in de mond. Dit was de verbeelding van een carnavalesk bestaan, zoals
Bakhtin dit geanalyseerd heeft voor de laatmiddeleeuwse en zestiende-eeuwse cultuur.
De zeventiende-eeuwse ‘cluchten’ bliezen dat carnavaleske steeds weer nieuw leven
in: bocheldragers, windenlaters, kapoeneters, ze doken voortdurend op. De
gemeenschappelijke noemer in die carnavaleske verbeelding was het lichaam met
al zijn in- en uitgangen, vervormingen en uitstulpingen. De humor ervan werkte
misschien des te beter in de zeventiende eeuw, omdat toen ook de codes voor een
verfijndere lichaamstaal volop doordrongen onder adel en burgerij. De elites eigenden
zich een levensstijl toe, waarin beheersing van het lichaam centraal stond, zowel in
sport en spel als in dans en een algehele gracieuze houding. Zorgde dat van de
weeromstuit voor een humor, waarin het ongeordende lichaam uitdagend centraal
stond? In elk geval is er voor de zeventiende eeuw nog veel bewijs dat wat later
‘platte’ en ‘lage’ humor zou genoemd worden, nog in alle sociale kringen voorkwam.
Het luilekkerland was onmiskenbaar een utopie. Het toonde een omgekeerde
wereld en dat werkte komisch. Hoe dit te duiden valt in een opkomende werkethiek,
dan wel als uitlaatklep voor de harde economische en sociale realiteit, valt bij gebrek
aan een bredere maatschappelijke context waarin de ‘cluchten’ functioneerden, niet
gemakkelijk te zeggen. Dat de omkering van de bestaande orde tot lachen aanzette,
staat echter vast. Als getuige daarvoor tot slot van deze bijdrage twee ‘cluchten’ uit
de Gentse verzameling, waarin alcohol het beste middel blijkt om goed advocatenwerk
af te leveren. Het is trouwens opvallend dat de weinige bekende handschriftelijke
grappencollecties uit de zeventiende eeuw, zoals die van de Haagse advocaat Aernout
van Overbeke en deze Gentse collectie, uit juridische milieus voortgekomen zijn.
Daar zaten immers de professionelen van de pen. Het kan alleen maar doen dromen
hoeveel mondeling vertelde grappen van toen voor eeuwig moeten verloren gegaan
zijn.
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‘Cardock was een goed advocaat, maar hij werkte best wanneer hij dronken was.
Dus verkoos hij de herberg als werkplek. Op een dag moest hij een advies over een
proces opstellen samen met drie andere advocaten. Omdat hij de oudste was, koos
Cardock een bepaalde herberg. Hij dronk eerst een stoop wijn. De drie andere
advocaten lazen het proces. Terwijl ze daarmee bezig waren, legde Cardock het hoofd
op de armen, viel in slaap en snurkte er op los. Nadat de anderen klaar waren met de
tekst, gaven ze elk hun opinie. Onderwijl werd Cardock wakker. Hij vroeg hen of
ze wel op alle punten van het proces nauwgezet gelet hadden. De anderen keken hem
onbegrijpend aan, want hij had toch liggen slapen. Daarom legde Cardock hun haarfijn
en in detail uit waarover het proces handelde, stelde een uitstekend advies op en won
de zaak’.
‘Op een dag was procureur Koecke dronken. Hij stelde diezelfde dag een rapport
op en bezorgde het aan het gerechtshof. Toen de dag erop het rapport gelezen moest
worden in volle raadszitting, slaagde niemand daarin, noch de raadsheren, noch de
griffier. Koecke zelf werd erbij geroepen, maar ook hij kon het niet lezen, want, zo
verklaarde hij, hij was dronken geweest toen hij de tekst had neergeschreven. Daarop
beval het hof hem die namiddag opnieuw dronken te worden. Koecke deed het,
keerde dronken terug naar de zitting en las zonder moeite zijn rapport, alsof het het
mooiste handschrift van de wereld was. Toen hij de dag erop, opnieuw nuchter, weer
zijn rapport niet meer kon lezen, werd er hard om gelachen in het hof. Koecke werd
verboden nog dronken te worden’.
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F.R.E. Blom en O. van Marion
........... Zwanger van de ouden
Rustieke eenvoud in de classicistische luister van Hofwijck
Inleiding
Dat de Oudheid springlevend was in het gedachtegoed van de zeventiende-eeuwers,
bewijst Constantijn Huygens (1596-1687), beroemd dichter en ambtenaar in dienst
van de Oranjes. De veelzijdige geleerde die naar eigen zeggen al op zijn achtste
begon met Latijnse versjes naar het voorbeeld van de klassieke auteurs, heeft zijn
leven lang geput uit de wijsheid van Hellas en Rome. Dat deed hij zeker niet alleen
op het literaire vlak, maar ook op het gebied van de beeldende kunsten. Zijn studie
van het bouwkundige tractaat De architectura van de Romeinse architect en ingenieur
Vitruvius (1e eeuw v.C.) leidde tot de bloei van het classicisme in de Republiek. Zelf
bouwde Huygens in 1634-1637 aan het Plein in het centrum van Den Haag het eerste,
zuiver classicistische woonhuis in de Republiek. Voor andere bouwers had het een
voorbeeldfunctie en mede om die reden schreef de auteur er in 1639 de verhandeling
Domus (‘Het huis’) bij. Huygens heeft het echter niet bij een huis midden in Den
Haag gelaten. Nog voordat Domus was afgerond, begon hij met de aanleg van een
tweede verblijf, Hofwijck, gelegen langs de oude vaart de Vliet bij het dorp Voorburg
ten oosten van Den Haag. Deze buitenplaats heeft de dichter in een majestueus
hofdicht bezongen (Hofwijck, 1653), waarin uiteindelijk veel van zijn classicistische
opvattingen, weliswaar verspreid over de tekst, een plaats hebben gevonden.
Minder bekend is dat de auteur zijn buiten Hofwijck nog een keer heeft bezongen
en wel in Mijn leven (De vita propria), zijn Latijnse autobiografie in verzen uit het
jaar 1678. De betreffende passage van veertig hexameters (op een geheel van bijna
2200) is een distillaat van thema's die in Hofwijck breder uitgewerkt zijn. Compact
en poëtisch bundelt de tekst klassieke architectuurtheorie samen met eveneens aan
de Oudheid ontleende motieven om deze buitenplaats te bouwen. Terwijl Huygens'
Nederlandstalige hofdicht al sinds lang de aandacht krijgt die het verdient, is het
rondom de autobiografie eigenlijk opvallend stil gebleven. Door de auteur zelf in
portefeuille gehouden, is het levensverhaal éénmaal met een jambische vertaling
uitgegeven in 1817 en later door Worp opgenomen in deel 8 van De gedichten. Thans
is in voorbereiding een kritische teksteditie met vertaling, inleiding en commentaar.
De passage over Hofwijck, afkomstig uit het tweede boek van Mijn leven, staat
centraal in dit
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Gezicht op het Plein in Den Haag omstreeks 1690, met links Huygens' huis.
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artikel. De Latijnse verzen zijn voorzien van een Nederlandse vertaling en worden
toegelicht aan de hand van de classicistische architectuurtheorie en de veelal aan de
klassieke literatuur ontleende motieven om de buitenplaats te bezingen als een
noodzakelijk vluchtoord uit de stadse hectiek naar de rustieke eenvoud.

Vitruvius aan het Plein en aan de Vliet
Een blik op het huis dat Huygens heeft gebouwd aan het Plein in Den Haag
(1634-1637) biedt een korte inleiding op de classicistische opvattingen over
architectuur. Het toonbeeld van Vitruvianisme werd helaas gesloopt in 1876, maar
er zijn tekeningen en teksten bewaard gebleven die de beschouwer en lezer in staat
stellen zich er een goede voorstelling van te maken. De tekeningen laten zien dat het
fronton aan de voorgevel werd gesierd door drie beelden, ‘drij steene Vrouwen’.1 De
figuur links staat met haar voet op een stevige plint en heeft in haar hand een schild,
als symbool van sterkte. De figuur rechts heeft als attributen twee dieren, een slak
en een schildpad, die beide het ‘gemak’ voorstellen omdat hun woonruimte precies
passend is voor de bewoner. De middelste heeft in haar handen een passer en een
klein beeldje van een mens. Beide attributen representeren de classicistische
schoonheid, gebaseerd op proportie en symmetrie. Het menselijk lichaam, Gods
volmaakte schepping, staat ervoor model. Gezamenlijk zijn de ‘drij moije Meissies’
de personificaties van de fundamentele drie-eenheid van het Vitruvianisme: Firmitas
(sterkte), Utilitas (gemak) en Venustas (schoonheid).2 Huygens liet deze elementen
terugkeren in zijn architectuur-programmatische gedicht Bouw-konst:3

Bouw-konst
Dirck, pronckt ghij met uw Huijs als met een deftigh werck?
Laet sien eens, is 'toock Fraey, Gemackelick en Sterck?
Fraey, heet ick, als een mensch, dien hadt ghij na te Apen,
Of, wilt ghij oock, een Beest; dat 's allerweegh recht-schapen:
Al 'tenckel midden in, al 'tdobbel aen weerzij;
Soo zijn Gods schepselen, de redenloos' en wij.
't Gemackelick past net, gelijck de Schee 't Geweer doet,
Als 'tal te ruijm niet slopt en 'tal te nau niet zeer doet,
Gelijck de Schildpad woont en 'tSleckjen in sijn' Kluijs,
Niet grooter, ijeder een, niet kleiner als sijn Huijs.
Sterck noem ick dick en dicht van boven en ter zijden,
Om Regen en om Wind gerustelick te lijden,
Om, sonder 'tplaesteren van alle daegh weer aen
D'een op den and'ren lap, sijn' jaeren uyt te staen.
Gebreeckt hier een van drij, 'ten is geen Huijs ter eeren,
En ick vergeeft, voor eens; maer ghij moet beter leeren.

Kort nadat Huygens zijn huis aan het Plein had voltooid (1637), kwam hij in bezit
van het stuk grond in Voorburg waar Hofwijck tussen 1639 en 1641 zou
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Hofwijck in vogelvluchtperspectief. Detail van een ets in Huygens' Hofwijck (1653).
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worden aangelegd. Ook hier werden Vitruvius' opvattingen gerealiseerd, in de
architectuur van het buitenhuis zelf en daarnaast in de aanleg van de uitgestrekte
tuin. Die laatste had, voor zover mogelijk, een symmetrisch patroon volgens de bouw
van de mens, met een centrale lengte-as als spiegellijn en aan weerszijden parallelle
lanen. Duidelijk is dat te zien in het bekende vogelvluchtgezicht van Hofwijck.4
Verder waren er in het ‘bovenlichaam’, het deel richting de Vliet, fruitbomen
aangeplant. Het ‘onderlichaam’ bestond uit loof- en dennenbos. De aldus aangelegde
natuur was dan ook geen wildernis, maar op mathematische verhoudingen gebaseerde
tuinarchitectuur, wat de dichter zelf met een prachtige paradox onder woorden brengt
als ‘een tamme wildernis van woeste Schicklijkheden’.5 Hofwijck was dus niet zomaar
een ‘ding’, maar een beredeneerde creatie volgens menselijke proporties:6
Een ding dat Armen hadd en Schouderen en Beenen,
Een redelick gestell van 't Hoofd af tot de Teenen.

Huygens laat er geen onduidelijkheid over bestaan hoe hij tot dit ontwerp is gekomen.
Als Gods optimale schepping de mens is, dan moet de mens scheppen naar zijn eigen
beeld. Dat is het rotsvaste, objectieve uitgangspunt van de Vitruviaanse venustas
(schoonheid). Wie het niet mooi vindt, vindt zichzelf niet mooi en beschaamt zijn
Schepper:7
Wie die verdeeling laeckt, veracht voor eerst sijn selven,
En 't schoonste dat God schiep. Eer ick bestond te delven,
Nam ick des wijsen less tot richtsnoer van mijn doen;
'K besagh mijn selven. meer heeft niemand niet van doen.

Verkwisting?
Volgde Huygens voor het ontwerp van Hofwijck dus het krachtige richtsnoer van
de ouden, hij had ook nog de taak zijn project op elegante wijze aan zijn tijdgenoten
te presenteren. Uit de gelederen van Haagse hofdienaars had nog niemand meegedaan
aan de mode om een buitenplaats te bouwen. Het waren tot dan toe vooral vermogende
kooplieden en invloedrijke regenten uit Den Haag, Delft of Rotterdam geweest die
de Vliet koloniseerden.8 Zij lieten zich weinig gelegen liggen aan bezwaren tegen
zulk vertoon van rijkdom. Huygens was als secretaris van prins Frederik Hendrik
daarentegen gebonden aan de grenzen van zijn maatschappelijke positie en het daarbij
behorende sociale decorum. Bovendien gold voor de dichter nog een andere
‘remmende’ factor: het morele aspect van een tweede huis.9 Was één huis niet genoeg
en een tweede huis geen verkwisting? Bij de bouw van zijn pand aan het Plein had
hij nog stelling genomen tegen lieden die er meer dan één huis op na hielden.10 De
sociale en morele kwestie wordt in het gedicht Hofwijck dan ook uitvoerig ter sprake
gebracht: fictieve voorbijgangers representeren met hun commentaar zowel de voorals tegenstanders van zijn buitenhuis.11 Zo houdt een passagier
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Huygens' buitenplaats Hofwijck (1998).
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op een langsvarende schuit een tirade tegen de bebouwing langs de Vliet, en tegen
Hofwijck in het bijzonder. Zijn verontwaardiging wordt alleen maar groter wanneer
de eigenaren hun kapitale bouwsels badinerend afdoen als bescheiden optrekjes:12
en seght men d'r wat teghen,
'T heet maer een Weuninckje, een huysjen uyt den reghen.

Huygens moest met Hofwijck dus manoeuvreren tussen een mode die gericht was
op het etaleren van rijkdom, en de grenzen van het sociaal decorum en de ethiek.
Dat resulteerde in het relatief voorzichtige specimen dat Huygens aan de Vliet deed
verschijnen: niet zo weelderig en protserig als de meeste buitenplaatsen, maar met
mate en bescheiden uitgevoerd. Tegen mogelijke bezwaren wapende Huygens zich
in de eerste plaats door Hofwijck veelvuldig te karakteriseren als een ‘slotje’ of
‘huijsje’, een ‘hut’ of ‘Duijven-kot’. Een epigram op het huis maakt zelfs de
vergelijking met een sekreet:
Dit 's Hofwijck, een Casteel soo groot schier als een Cluijs,
Pas voor een' kleine Katt, of pass voor een groot Muijsje.
Als ick hier binnen tré, soo seghtm', Ick gae op't huijs:
Maer ick segg (met verlof) ick gae eens op het huijsje.

Een rijke literaire traditie om op terug te vallen
Wie als Huygens zijn klassieken kende, vond ook in de literatuur van de Oudheid
steun en rechtvaardiging voor de vlucht naar het platteland. In zijn Georgica heeft
Vergilius het landleven geprezen boven de hectiek van de stad. Legt de landman zich
zorgeloos ter ruste temidden van rustieke eenvoud, de stedeling jaagt en jakkert
rusteloos voort,
Ut gemma bibat et Sarrano dormiat ostro
Condit opes alius defossoque incubat auro.13
Om te kunnen drinken uit kristal en te slapen op een
purperen Tyrische sprei
En een ander verstopt zijn rijkdom en ligt op zijn begraven
goud.

Ook Horatius heeft het geluk geprezen van de onbekommerde landman in zijn
beroemde tweede Epode, ‘Beatus ille’. ‘Gelukkig is de man die ver van zijn
beslommeringen zich wijdt aan het land [...] en wijkt van het forum’. Dat laatste, in
het Latijn forumque vitat, heeft Huygens wellicht geïnspireerd bij de keuze van de
naam Hofwijck (Vit-aulium). De buitenplaats zou geen vertoon van rijkdom zijn,
maar een wijkplaats uit de hoofse beslommeringen:14
Een Haventjen vertrecks uyt Hoofs gewoel en winden
Voor heul en ademtocht van ziel en lyf te vinden.
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Het rustige bestaan (otium) op een buitenplaats wordt dus gepresenteerd als een
noodzakelijke verlichting van de lasten van het dagelijks leven (negotium). De
buitenplaats is dan ook ingericht als een omgeving die de bewoner in staat stelt om
er, in alle eenvoud, te leven omringd door ‘nuttige’ natuur. Woeste grond is er
ontgonnen om plaats te maken voor een kleine autarkische omgeving die stadse
negotie overbodig maakt. De tuin biedt de eigenaar de mogelijkheid zich te laven
aan de opbrengsten, aan de warmte van eigenhandig gekapt hout en aan de genoegens
van de dapes inemptae, de ongekochte maaltijd. De bekoring van de geschapen natuur
gaat hand in hand met haar nut. God heeft de schepping tenslotte in dienst gesteld
van de mens. Die moet er goed gebruik van maken; hij heeft de plicht te consumeren
en te genieten wat daartoe geschapen is. ‘Nutteloze’ natuur heeft geen plaats in dit
bestel. Een frequent motief in hofdichten is dan ook de ontginning van woeste,
onvruchtbare grond tot vruchtbare tuin en het catalogiseren van planten en bomen
met bespreking van hun nut.15
In Hofwijck besteedt Huygens zo'n honderd verzen aan de ontginning van zijn
buitenplaats.16 De auteur vertelt hoe hij op het vruchtbare deel richting de Vliet, het
‘brockje vets’, de fruitbomen aanplantte, en de onvruchtbare zandgrond van het
andere deel, het ‘brockje magers’, veranderde in bos. De omvangrijke catalogus van
de flora in het gedicht bespreekt alle boomsoorten en geeft bij elk ervan uitleg over
het nut. De elzen bijvoorbeeld deden dienst als omzoming van het bos. Zij hadden
de functie om de andere bomen te beschutten. Bovendien leverden ze (in tegenstelling
tot de eiken) met hun nieuwe uitlopers elk jaar volop brandhout. Huygens kan ze
naar hartelust voor het haardvuur kappen (‘behouwen’), want ze zullen toch weer
aangroeien en ‘behouwen’ blijven:17
U [de elzen] kan ick hondert mael behouwen en behouwen.
Behouwen? dat 's niet all, ghy levert goed voor quaed,
Ghy voedt die u verdoet, ghy segent die u slaet,
En, die de vreughd will sien van dickwils niewe telgen,
En neem niet als de moeijt van wreed zijn en verdelgen;
'T onthoofden geeft de winst: waer is dat noch gehoort?
Meer kinders dienen mij, hoe ick meer ouders moord.

Ook de andere bomen in het ‘onderlichaam’ van Hofwijck leverden ieder hun bijdrage.
In het hart van het bos, rondom een berg, lagen vier percelen. Twee daarvan bestonden
uit mastbos, dennenbomen. Het derde perceel waren eiken en het vierde berken. Die
laatste functioneerden, anders dan de andere, niet alleen als schaduwrijk bladerdak.
Tegelijk dienden ze hun eigen schaduw tot verlichting, door hun witte stammen en
flikkerende druppeltjes. Huygens stelt hun nut daarom boven dat van kaarsen:18
De Bercken staen om mij als Toortsen, die in Kercken
Niet half soo dienstigh staen en druippen op de Sercken,
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Blanck-stammigh is de Boom, gelijck 't was vande Bije
Sijn maker werdt onthaelt; noch is 't veel dat ick 't sie,
Soo duyster is 't in 't groen, soo groen is 't in den duyster,

De berg zelf had ook zijn nut. Opgebouwd uit afgegraven zandgrond van het achterste
gedeelte van de tuin fungeerde de ‘top boven de toppen’ als ‘ontbinder van het
gezicht’ voor wie te lang tegen de bomen had aangekeken.19 De vijver rond het huis
werkte als koeling in de zomer en verwarming in de winter. Bovendien herbergde
het water een ‘Vischmarckt sonder geld’, een kraam van ‘ongekochte visschen’.20
Evident is de verwijzing naar de ‘ongekochte maaltijd’ (dapes inemptae) uit Horatius'
lof op het landleven in Beatus ille.

Hofwijck in Huygens' autobiografie
In zijn autobiografie heeft Huygens Hofwijck bezongen als één van zijn kinderen.
Halverwege het tweede boek richt de auteur de aandacht eerst op zijn vier zoons,
Constantijn jr., Christiaan, Lodewijk, Philips, vervolgens op zijn dochter Susanna,
en dan op de kleinkinderen. Tot slot, als een nakomeling die in het overzicht niet
over het hoofd gezien wil worden, meldt zich opeens Hofwijck:
630 Dum partus retracto meos gentemque feracem
Hugeniam enumero, venit ultra viuida Proles
Altera, et in censu vult non contempta videri.
Quam loquor, et loquor exultans, Vitaulia villa est.
Hanc ego sic peperi, ut non Obstetricis egenum
635 Viderit ulla dies; quanti sit cumque valoris
Praediolum, quam vile, meum est: de Cannabe siccâ
Quercetum feci, Montem multâ Abiete struxi
Conspicuum; Alnetum seui, quod Ligna quotannis
Alternisque foco reddit radicibus: adde
640 Stillantem liquidis Betulam de vulnere guttis,
Milleque in aeriam subuecta cacumina Sijlvam,
Robore porticibus vivas praestante columnas.
Adde Palatiolum Lacui (quasi Cantharus undae
Immersus, si convivis placet algida Bacchi
645 Potio) piscoso lacui seseque replenti
Instructum, non mole graui, modicâ atque modestâ
Compositum, quod Hero Solem defendat et imbres.
Hic quasi tu Cochleam videas, vel quadrupes illud
Reptile, quod propriâ sese Testudine tecti
650 Condit, et arctari vitam nee laxius esse
Sentit, ego coelebs tego me, paruoque Cubili
Incubo, contentus parce splendente salino.
Adde. quid his addam? si cui Vitaulia Tempe
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Pernouisse lubet, me consulat. est ubi longo
655 Hancce meis Batauis absolui stamine telam.
Bisque adeo Villam peperi, nec dicere dicta
Aut vacat aut volupe est. Unum hoc iterare juuabit,
Ne mihi tam charum quisquam de stirpe meorum
Vendibilem externo cuiquam fore credat Agellum:
660 Hugenios semper dominos agnoscat, et isto
Transeat haeredes inter cum Nomine mando.
Hoc fidei, mea Posteritas, Testator et Autor
Depositum committo tuae: parete, Nepotes,
Nil graue mandanti Proavo: sic prospera gratis
665 Omnibus omnia procedant, sic gaudia curis
Mixta leuent animi varios vitaeque labores.
Vitaulj fuit iste scopus: sic viximus. este
Felices quâ parte fui; gaudebitis olim
Exemplo monituque meo bene viuere docti.

Nu ik mijn kinderen beschrijf en het vruchtbare geslacht Huygens de revue laat
passeren, dient zich spontaan nog een andere levenskrachtige spruit aan die in de
reeks niet over het hoofd gezien wil worden. Het kind waarvan ik spreek, en opgetogen
spreek, is Hofwijck, mijn buitenplaats, door mijzelf gebaard, op een manier dat geen
vroedvrouw er ooit aan te pas heeft hoeven komen. Wat het buitentje ook voorstelt
in al zijn eenvoud, het is mijn kind. Dorre hennepvelden heb ik veranderd in eikenbos,
vanuit een dicht dennenbos deed ik een berg verrijzen, van ver al in het oog vallend,
elzen heb ik aangeplant, die elk jaar weer uit telkens andere wortels mijn haard
voorzien van hout. Dan zijn er de berken met hun twinkelende druppels bloedend
uit hun wonden, en de duizenden kruinen in de hoogte verheven tot een bos in de
lucht, waarin de steeneiken galerijen met levende zuilen vormen. Dan is er, gebouwd
in de vijver (zoals een wijnkan in water wordt gezet als Bacchus' drank bij de maaltijd
liever koud wordt genuttigd), in die vijver vol vis die zich steeds weer aanvult, mijn
paleisje, niet pompeus maar met mate en afgemeten uitgevoerd om zijn heer te
beschutten tegen zon en regen. Alsof je een slak ziet, of zo'n schuifelaar op vier poten
die zich verbergt onder het dak van zijn eigen schild dat niet te nauw en niet te ruim
aanvoelt, zo vind ik hier beschutting, een eenzame weduwnaar rustend op een
eenvoudig bed en tevreden met weinig glimmend tafelzilver. Dan zijn er, ach wat
zou ik hier nog aan toevoegen? Wil iemand Hofwijcks hof in volle glorie zien, dan
neme hij mij ter hand. Het grote web heb ik elders met een lange draad voor mijn
Hollandse lezers geweven. Dus twee keer al heb ik mijn buiten het leven geschonken,
en ruimte en lust ontbreken om hier te bezingen wat bezongen is. Slechts één ding
wil ik nog graag herhalen: laat niemand van mijn nazaten denken dat het landje dat
mij zo dierbaar is, voor enig persoon van buiten de familie te koop zal zijn; altijd
moet het een Huygens als eigenaar erkennen en overgaan op erfgenamen met deze
naam, zo luidt mijn wil. Bij testament geef ik, de stichter, dit als borg aan jullie trouw
in
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bewaring, mijn nageslacht. Kleinkinderen, voldoe aan deze eenvoudige wil van jullie
overgrootvader. Zo zal de voorspoed geheel en kosteloos aan iedereen ten goede
komen, en zal vreugde jullie zorgen afwisselen en de vele lasten van het gemoed en
het leven verlichten. Dat is het oogmerk van Hofwijck geweest, zo heb ik geleefd.
Wees gelukkig waar ik dat ben geweest. Ooit zullen jullie er genieten en naar mijn
voorbeeld en raad de kunst verstaan van goed te leven.
Met een verwijzing naar het grote web (‘de groote Webb’ van het gedicht Hofwijck)
ziet de auteur in zijn autobiografie af van een al te lange lofzang op de buitenplaats.
De passage is een kernachtige samenbundeling van klassieke loftopiek op de eenvoud
van het buitenleven enerzijds en de classicistische architectuurtheorie anderzijds.
Wat het eerste betreft schildert de auteur zijn buitenplaats als een bescheiden optrekje.
Anticiperend op bezwaren van overdaad, noemt hij Hofwijck een ‘buitentje’
(praediolum) met een ‘paleisje’ (palatiolum) dat niet groter dan nodig is. Het buiten
verschaft de noodzakelijke verlichting van zorgen en biedt het geluk van de eenvoud.
De vijver waarin het huis als een wijnkan gekoeld wordt, is visrijk en vult zichzelf
telkens weer, uiteraard als de ‘ongekochte vis’ in de keuken is verdwenen. Verder
nut toont de beknopte catalogus van bomen. In tegenstelling tot Hofwijck vertelt Mijn
leven alleen over het loof- en dennenbos, niet over de fruitbomen. De selectie
concentreert zich dus op het ‘onderlichaam’ van de tuin, en benadrukt zodoende de
ontginning van onvruchtbaar en nutteloos krochtland naar nuttige natuur. Als
voorbeeld van het zorgeloze, eenvoudige leven beschrijft Huygens hoe hij er zich in
een bescheiden bed ter ruste legt. Dat beeld is een kunstig intertekstueel spel met de
hierboven aangehaalde passage uit Vergilius, waar van de gekwelde stedeling wordt
gezegd dat deze nauwelijks durft te slapen en op zijn geld gaat liggen. Verder wordt
de eenvoud geschilderd in het ‘glimmend tafelzilver’. Dat is een echo van Horatius'
ode op het simpele geluk:21
Vivitur parvo bene, cui paternum
Splendet in mensa tenui salinum
Nec leves somnos timor aut cupido
Sordidus aufert.
Gelukkig met weinig leeft hij, bij wiens eenvoudige maaltijd
Het tafelzilver van zijn voorouders glimt,
Wiens dromen niet licht worden verstoord
Door angsten of lage hebzucht.

De vergelijking met de slak en de schildpad springt direct in het oog als verwijzing
naar het architectonische beginsel ‘gemak’. Het huis voldoet dus aan de Vitruviaanse
deugd van passendheid. Ook de twee andere classicistische deugden zijn aanwezig.
Aan het principe van sterkte, bij de ‘drij steene Vrouwen’ gesymboliseerd door een
schild, refereert de uitspraak dat het huis zijn meester moet beschermen tegen zon
en regen. De architectonische
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schoonheid komt ten slotte naar voren in de wijze waarop Huygens de eikendreven
beschrijft: als klassieke zuilengalerijen. Bovendien beschrijft de auteur de buitenplaats
als zijn kind. Hij plaatst de beschrijving in de reeks van nakomelingen. Dat wijst er
niet alleen op dat hij Hofwijck tot leven heeft gewekt, heeft ‘gebaard’ zonder hulp
van een vroedvrouw. Maar ook sluit het prachtig aan bij de classicistische opvatting
over schoonheid als objectief gegeven dat beredeneerd kan worden vanuit de
symmetrie en proportie van de mens.
De passage in Mijn leven eindigt met de wilsbeschikking dat Hofwijck onveranderd
en ongedeeld in het bezit blijft van de zoons en dier zoons, en niet dan in uiterste
nood aan derden zal toekomen. Het is de poëtische formulering van zijn echte
testament waar over de buitenplaats te lezen staat dat
den eigendom onder myne dry Sonen sal blyven gemeen ende t'allen tyden
onverdeelt, sulx dat het zelve goed noyt anders als by gemeene
toestemminge en sal mogen gealinieert werden.22
De directe lijn van Huygens' zoons stierf al in de achttiende eeuw uit en de
buitenplaats raakte daarmee uit de familie, met alle gevolgen van dien. De
classicistische tuin werd gedecimeerd, van het bos is niets meer over, het uitzicht is
onherkenbaar gemutileerd. Het huis zelf ontsnapte in de negentiende eeuw op het
nippertje aan de sloophamer door onderdak te bieden aan een kaarsenfabriek.
Gerestaureerd en ingericht als Huygensmuseum staat het, zoals in Hofwijck en Mijn
leven bezongen, nog altijd ‘Slots-gewijs’ en gastvrij in de vijver te pronken:23
Gelijck een' steenen flesch in 't koel-vat werdt gesoncken.
Quasi Cantharus undae immersus.
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S. Groenveld
........... Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de 17de eeuw
Een nieuwe serie historische studies
De zeventiende eeuw staat volop in de belangstelling. Dat doet zij allang. Vooral
sinds in de 19de eeuw het opkomende Nederlandse nationalisme de blik terug richtte
op grote tijden van weleer, is eigenlijk onafgebroken geschreven over de Gouden
Eeuw, die men grotendeels liet samenvallen met de 17de eeuw. Zowel door
Nederlandse auteurs, als door buitenlandse.1 De aandacht ging uit naar het eigenlijk
ongelooflijke verschijnsel, dat een zo kleine staat als de Republiek der Verenigde
Nederlanden decennialang de eerste viool kon spelen in het politieke concert van
Europa. Niet minder nadruk kreeg de enorme economische bloei van de Lage Landen,
waarvan de westelijke provincies de stapelmarkt van de hele wereld vormden. En
kunsthistorici besteedden vooral aandacht aan de Nederlandse schilderkunst, waarvan
de miljoenen producten tot in de verste uithoeken van de aarde te vinden waren en
zijn.
Nu verschijnt er, vanaf 1999, bij de uitgever Prometheus-Bert Bakker, een nieuwe
serie boeken over de 17de-eeuwse cultuur van de Nederlandse Republiek. Een serie
die, als zij gereed is, ongeveer twintig delen zal omvatten. Nagenoeg al deze delen
zullen het resultaat zijn van onderzoek dat is verricht in het kader van een omvangrijk
programma, waartoe in 1989 het initiatief werd genomen door de toenmalige Stichting
voor Historisch Onderzoek (SHO), ressorterend onder de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Weer een aantal nieuwe boeken dus over een al zo veelvuldig bestudeerde tijd! Is
daaraan zo langzamerhand nog wel behoefte? Of anders geformuleerd: wat is dan
wel het nieuwe van deze boeken, dat hun verschijning rechtvaardigt? Antwoorden
op deze vraag kunnen worden gevonden in de totnogtoe gepubliceerde delen in
combinatie met ontwikkelingen in de historiografie, en in de opzet van het programma
waarbinnen deze delen zijn ontstaan.

Historiografische ontwikkelingen
Aan het begin van de 19de eeuw kreeg het historisch onderzoek een nieuwe gedaante.
Was het voorheen gericht geweest op het verschaffen van levenslessen, van
voorbeelden uit het verleden die voor het heden hun betekenis hadden, nu werd het
van die hoge roeping losgemaakt. In het voetspoor van de
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Duitse geschiedschrijver Leopold von Ranke werd de studie van het verleden ‘slechts’
gekoppeld aan de vraag naar het hoe en het waarom. En gebaseerd op nieuw gezochte
bronnen, die kritisch werden uitgegeven. Die bronnen werden vooral gevonden in
de archieven van overheidsinstanties. De herkomst van deze bronnen gaf, ondanks
een geweldige vooruitgang, aan het onderzoek tegelijkertijd een zekere eenzijdigheid:
zulk onderzoek was vooral institutioneel en centralistisch-politiek van aard.
Hiertegen kwam in het begin van de 20ste eeuw wel reactie. Economische en, in
het verlengde ervan, sociale geschiedenis tastten het monopolie van de politieke
geschiedenis aan. Andere onderzoeksterreinen werden later ontdekt zoals, in de
laatste decenniën van de eeuw, de cultuur- en de mentaliteitsgeschiedenis. Bovendien
bereikte in de eerste helft van de 20ste eeuw het doen van archivalisch onderzoek
een verzadigingspunt, ook al waren bepaald niet alle overheidsarchieven uitputtend
bestudeerd. Geschiedschrijvers bleven staan bij de reeds bekende stukken,
interpreteerden deze wederom, anders, zonder er veel nieuw materiaal aan toe te
voegen. Heftige discussies over interpretaties waren het gevolg.
Bovendien meenden sommige auteurs, dat het bronnenonderzoek zoveel nieuwe
details had opgeleverd, dat de beschrijving van menig onderwerp het kenvermogen
van de lezer te boven ging en afstotend begon te werken. Met name Jan Romein heeft
in 1939 in zijn bekende oratie Het vergruisde beeld hierop sterk de nadruk gelegd.
Zijn vrees was, dat de geschiedschrijving haar culturele functie - een begrijpelijk
historiebeeld voor de niet-specialistische lezer - zou verliezen.2
Een nieuwe generatie historici bracht hierin omstreeks 1960 weer een kentering
teweeg. Dankzij de opkomst van nieuwe takken van wetenschap - de sociale
wetenschappen onder meer - en vanuit een soort van generatiesentiment begonnen
zij andere vragen te stellen. Vragen, die niet voldoende beantwoord konden worden
aan de hand van het materiaal dat door hun voorgangers reeds zo veelvuldig was
gebruikt.3
Dus zochten deze historici opnieuw de weg naar de bronnen. In jeugdige overmoed
soms: ‘ik dacht voortaan dat belangrijke zaken in een beperkt aantal overzichtelijke
dossiers voor de nieuwsgierige onderzoeker klaar stonden’, aldus de historicus Piet
de Rooy achteraf. ‘Dat maakte archiefonderzoek leuk, omdat met weinig inspanning
veel nieuws gevonden kon worden, je moest alleen een onderwerp verzinnen en het
bijpassende dossier opzoeken in een romantisch vervallen gebouw’. En:
‘archiefonderzoek gaf een zeer aangenaam ambachtelijk gevoel: (...) je kwam terug
met vuile handen, want geen fijner stof dan archiefstof’.4 Niets bleek minder waar.
Menige onderzoeksvraag moest wel met andere, maar zeker niet minder gedetailleerde
gegevens dan de bekende worden beantwoord. Dus bleef intensief zoeken links en
rechts nodig, en kwam het bij menigeen tot een nog verder vergruizen van het beeld
dan Romein had gevreesd.
De nieuwe vragen dreven de onderzoekers ook een andere kant uit. Vooral als ze
geconcentreerd werden op langdurige processen of op breed in de samen-
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leving levende fenomenen. Dan werd een zó arbeidsintensief en tijdrovend onderzoek
vereist, dat één enkele onderzoeker, hoe noest hij ook werkte, het niet kon verrichten.
Vooral als hij massa's seriële bronnen moest doornemen. Zo leidde deze tweede golf
van ‘terug naar de bronnen’ tot de opkomst van collectief verricht onderzoek. Dit
proces werd nog versneld door de grote voorliefde voor de universitaire werkgroep,
een van de resultaten van de democratiseringsgolf van 1968. Zo ook door het
voorbeeld van de bêtawetenschappen, waar groepsonderzoek allang gebruikelijk
was. En niet te vergeten door nieuwe financieringsmethodieken van subsidiegevers
die, niet zelden beïnvloed door de exacte vakken, ook alfamensen rammelend met
de geldbuidel tot collectief onderzoek wisten te bewegen.
Stellig biedt zulk onderzoek ook in alfaland het voordeel dat grote thema's ter hand
kunnen worden genomen en over een lange periode of vanuit verschillende
invalshoeken worden bestudeerd. Maar het welslagen van zulk onderzoek is
afhankelijk van veel méér voorwaarden dan bij individuele studie. Het zal zowel
inhoudelijk als organisatorisch zeer grondig moeten worden voorbereid en, eenmaal
op gang gekomen, nauwgezet begeleid. De structuur van het gehele project dient
bovenal doorzichtig te zijn, de algemene vraagstelling duidelijk, de gevolgde
methodiek niet te ingewikkeld. Bovendien moeten aan het coöperatief vermogen van
de deelnemers, zowel onderzoekers als begeleiders, hoge eisen worden gesteld.
Maar dan nóg. Het blijft de vraag of, ook al wordt aan al zulke voorwaarden
voldaan, een essentieel element van het historisch onderzoek door zo'n collectief
project niet grotelijks wordt beperkt, zo niet gesmoord: de persoonlijke inventiviteit
of originaliteit van de onderzoeker.5

De constructie van een programma
In de Nederlandse historische wereld is in het begin van de jaren tachtig voor het
eerst een groot projectgebonden onderzoek op touw gezet. De Stichting voor
Historisch Onderzoek startte toen het programma ‘Integrale Geschiedenis’, waarin
vergelijkend onderzoek werd verricht naar Groningse en Noordoost-Brabantse
ontwikkelingen in de 19de eeuw. Toen dit programma zijn eindpunt naderde, besloot
het bestuur van de SHO een nieuw onderzoeksprogramma te laten ontwerpen, nu
betreffende cultuur en politiek van de Nederlandse Republiek in de 17de eeuw. Het
programma diende te bestaan uit een aantal deelprojecten, waarvan de meerderheid
zou worden uitgevoerd door aio/oio's, en een klein aantal door postdocs. Prof. dr
A.Th. van Deursen (VU Amsterdam) en schrijver dezes werden aangezocht om
hiervoor een plan te maken. Dit plan werd voorjaar 1990 in een boekwerk neergelegd,
met een algemene, inhoudelijke inleiding en korte beschrijvingen van alle in dit kader
beoogde deelprojecten.6 Nadat er nog enkele deelonderzoeken aan waren toegevoegd,
bestond het programma uit 21 onderdelen waarvan bij elke der zeven Nederlandse
universiteiten met een geschiedenisopleiding er drie werden ondergebracht.
Terzelfdertijd voerde het SHO-bestuur overleg dat resulteerde in een ander,
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grootschalig project over drie eeuwen Nederlandse cultuur in Europese context,
geconcentreerd op vier ijkpunten: 1650, 1800, 1900 en 1950 - een programma waarin
ook deelonderzoeken door aio/oio's en postdocs waren opgenomen.7
Eerste uitgangspunt bij het opbouwen van het programma over de Republiek was,
dat de nadruk niet zou komen te liggen op de politiek, maar op de cultuur, die
internationaal als het duidelijkste kenmerk van de Zeven Provinciën is beschouwd.
Het politieke element, inclusief het institutionele, komt wel in alle deelprojecten aan
de orde, maar dan impliciet, vooral als kader. Voor het welslagen van het hele
programma was het vervolgens van groot belang, dat alle deelnemers de voornaamste,
algemeen gehanteerde begrippen zouden gebruiken met eenzelfde inhoud.
Dit gold vanzelfsprekend vóór alles voor het begrip ‘cultuur’. Grofweg kon worden
gekozen uit twee betekenissen. De eerste is de al uit de 18de eeuw daterende betekenis,
die in het Nederlands met ‘beschaving’, in het Engels met ‘civilization’, in het Frans
met ‘civilisation’ wordt weergegeven. Daarmee worden manieren van denken, doen
en voelen van een elite aangeduid, waardoor deze zich onderscheidt en ook wil
onderscheiden van minder gecultiveerde mensen - een normatieve betekenis dus.8
De tweede ontwikkelde zich hieruit, vooral dankzij de antropologie, en duidde de
verworvenheden aan waardoor de mens zich in het algemeen onderscheidt. Het gaat
dan niet alleen om elitaire zaken als literatuur of wetenschap, maar ook om minder
hoogdravende zoals spreektaal of techniek. Ofwel, om met de antropoloog E.B. Tylor
te spreken, om ‘that complex whole which includes knowledge, belief, art, law,
custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society’.9
De voorkeur ging uit naar de antropologische benadering. Die biedt immers de
mogelijkheid, doen en denken van alle groepen van de samenleving, en niet alleen
van de elite, in principe in de behandeling te betrekken. Zo kan een gedifferentieerd
beeld van de cultuur van hoog naar laag worden verkregen, van patriciaat en gezeten
burgerij, van middenklassen, loontrekkers en zelfs van proletariërs.
Hiernaast was het de vraag, hoe het begrip ‘de Republiek’ zou worden gehanteerd.
Deze term is primair opgevat in ruimtelijke zin: samenvallend met het territoir van
de zeven provinciën en de Generaliteitslanden. Gebieden juist daarbuiten, die cultureel
in menig opzicht aansloten bij deze territoria, zouden dus geen specifiek voorwerp
van studie worden. Wat overigens nog niet wil zeggen dat zij niet incidenteel in het
onderzoek zouden kunnen worden opgenomen voor aanvullende gegevens. Zo kunnen
gewoonten en bronnen uit Westfalen wel eens nodig zijn voor kennis van
Oost-Nederlandse ontwikkelingen of situaties.
Dit ruimtelijke gebruik van de term ‘de Republiek’ had nog een andere
consequentie. Het dwong de onderzoeker te beseffen, dat de statenbond der zeven
uit méér gebieden bestond dan alleen het gewest Holland. En ook uit méér dan steden
alleen, hoe geürbaniseerd de Verenigde Nederlanden ook waren. Dit leidde tot de
logische conclusie, dat een Hollandocentrische benadering moest werden vermeden
en dat ook de andere provinciën in de
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bestudering worden betrokken. En dat waar mogelijk ook het platteland aan bod
diende te komen. Evenals trouwens gebieden overzee, waar geleidelijk een vorm
van Nederlands gezag werd gevestigd en Staatse onderdanen een zeker gewicht lieten
gelden.
Bovendien moest, voordat de thema's van de deelprojecten konden worden
vastgesteld, de toestand worden bepaald van de geschiedschrijving over de Republiek
in de 17de eeuw en de beschikbaarheid van bronnenmateriaal in gedrukte en
ongedrukte vorm. Daarom vond een historiografische sterktezwakte-analyse plaats.
Leemten die werden gesignaleerd, kwamen in principe in aanmerking om opgevuld
te worden. Daartegenover werden tal van studies opgespoord die, hoewel
ongelijksoortig van opzet en kwaliteit, toch zo sterk waren dat ze geen aanvulling
of vervanging behoefden. Hiernaast werd een rondgang gemaakt langs vele archieven
om vast te stellen voor welke van de zwakke plekken er sterk bronnenmateriaal
beschikbaar is. Dit had tot consequentie dat, bij gebrek aan voldoende bronnen,
sommige potentiële onderwerpen afvielen.
Ten slotte leek het wenselijk, een aantal parallelle deelprojecten met een
vergelijkbare thematiek te ontwerpen. Daardoor zouden de uitvoerders de
mogelijkheid hebben, door overleg te komen tot onderling vergelijkbare resultaten.
Resultaten ook, die in een samenvattende, afsluitende studie een algemeen geldend
beeld voor de hele Republiek zouden kunnen opleveren. Gevaar van zo'n aanpak
was ongetwijfeld, dat voor de individuele onderzoeker gemakkelijk een te nauw
keurslijf zou worden gecreëerd. Er moest, met andere woorden, zoveel mogelijk
ruimte binnen de afzonderlijke projecten overblijven voor persoonlijke invulling
door de auteur.
Op basis van al deze afwegingen kon een keuze voor opbouw en inrichting van
het programma worden gemaakt. Binnen de geografisch en sociaal zo sterk
gevarieerde Republiek, was de conclusie, konden per groep, sociale laag of streek
sterke culturele verschillen bestaan. Dat was natuurlijk niet onbekend, maar is
totnogtoe in cultuurhistorische studies nog niet voldoende, en met betrekking tot het
hele territorium der zeven gewesten nog niet evenwichtig onderbouwd, terug te
vinden. Dus is gekozen voor het verrichten van studies naar doen en denken van
zorgvuldig selecteerde groepen uit diverse bevolkingslagen, over alle gewesten
gespreid. Al deze groepen worden bestudeerd op dezelfde algemene aspecten: hun
status, hun materiële en hun immateriële cultuur.
De beoogde deelprojecten met vergelijkbare thematiek worden gekenmerkt door
bestudering van verwante groepen op flinke afstand van elkaar. Bijvoorbeeld is een
onderzoek naar de regenten van Rotterdam gepland naast één over die van Breda als
stad in de Generaliteitslanden, en die van Arnhem in de oostelijke provincie
Gelderland. Zo ook bleek studie mogelijk naar thuiswonende armen in Zwolle als
Oost-Nederlandse stad naast die in het Hollandse Delft. Eveneens konden parallelle
onderzoeken worden ontworpen naar de Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika en
die in het Noord-Amerikaanse Nieuw-Nederland. Voor andere groepen bleek het
opzetten van zulke koppels niet
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nodig, omdat er elders reeds onderzoek naar was verricht. Zo bestaan er al studies
over de Hollandse en Groningse adel,10 maar die van Overijssel moet hoognodig
worden onderzocht. Zo ook is de plattelandscultuur van het Noord-Hollandse dorp
Graft al intensief bestudeerd,11 maar zou de vergelijking met die in de heerlijkheid
Almelo wel eens tot wederzijdse verdieping kunnen leiden.

Eerste resultaten
In 1991 ging het programma van start. Drie onderzoekers werden aangesteld, achttien
anderen volgden in de daarop volgende jaren. Thans zijn bijna alle contractperioden
afgelopen - wat nog niet wil zeggen dat alle beoogde studies al gereed en verschenen
zijn. Niet steeds bleek het mogelijk, bepaalde als koppels opgezette onderzoeken
ook tegelijkertijd te doen beginnen, om optimale samenwerking tussen de auteurs te
bereiken. Dat betekent, dat bij de acht tot nu toe verschenen boeken wel enkele
pendanten te vinden zijn, maar ook andere die nog op het vergelijkbare deel wachten,
en derde waarnaast geen pendant is geprogrammeerd.
Het eerst zagen twee studies het licht die handelen over Nederlanders in overzeese
gebieden. Ad Biewenga beschrijft in De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse
vestigingskolonie, 1680-1730 (Amsterdam 1999) de samenleving in het ambacht
Stellenbosch. Een samenleving, ontstaan vanuit de activiteiten van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie, waarin Nederlanders een eerste viool speelden, de
bestuursstructuur opzetten naar vaderlands voorbeeld, zij het in verkleinde vorm,
met een beperkter scala van ambten. Dat gold ook in de gereformeerde kerk. Normen
en waarden waren al evenzeer meegenomen uit het vaderland, maar werden in de
kleine, bovendien vrouwenarme gemeenschap niet steeds op eenzelfde manier
gepraktiseerd. Europeanen uit andere landen, inheemsen en mensen uit Oost-Azië,
hier gekomen met de VOC, pasten zich wel aan, maar niet volledig. Dat gold ook
voor slaven die vooral na 1700 een groeiend deel van deze maatschappij uitmaakten.
Zo ontstond een Nederlands gevoede, maar toch ook onder invloed van lokale
omstandigheden gevormde samenleving. Daarvan maakten vrije inheemsen in de
omgeving geen deel uit: zij stonden niet onder Staats gezag.
Voor Jaap Jacobs gold in zijn Een zegenrijk gewest. Nieuw-Nederland in de
zeventiende eeuw (Amsterdam 1999) de vraag, of ook in Noord-Amerika zo'n
aangepaste samenleving is gegroeid. Een handelspost van de West-Indische
Compagnie in het gebied bij de Hudson groeide uit tot een vestigingskolonie, waarin
ook andere Europeanen dan Nederlanders voorkwamen, evenals slaven. Het
percentage slaven was hier laag: hooguit 5 à 10%. Ook hier waren contacten met de
inheemsen, de Indianen, die echter evenzeer als in Zuid-Afrika buiten de Nederlandse
samenleving vielen. Maar het Nederlandse element lijkt hier sterker te zijn ontwikkeld,
het culturele verschil met de Republiek kleiner dan in Stellenbosch. Zeker de
gezagsverhoudingen in staat en kerk waren, zegt Jacobs, in ‘Nieuw-Nederland meer
Nederlands dan Nieuw’. Nadat dan ook, na een bestaan van maar veertig jaar,
Nieuw-Nederland in 1664 onder Engels gezag was
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komen te staan, bleken de Nederlandse instellingen en culturele gebruiken een
hardnekkig en langdurig voortbestaan te hebben.
Het is duidelijk: er bestonden verschillen tussen beide vestigingskoloniën en de
Republiek en ook tussen de twee gebieden onderling. Beide boeken geven daar op
diepgaande wijze inzicht in. Maar een nauwkeurige vergelijking, ook met andere
Staatse samenlevingen overzee en de daar geldende cultuur in ruime zin des woords,
moet nog gemaakt worden.
Heel andere aspecten van de Noord-Nederlandse maatschappij, nu binnen de Lage
Landen zelf, komen aan de orde in twee studies over de laagsten op de sociale ladder,
de armen. Hilde van Wijngaarden beschrijft hen in Overijssel in Zorg voor de kost.
Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700 (Amsterdam 2000). En
Ingrid van der Vlis richt de schijnwerper op Hollandse armen in Leven in armoede.
Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw (Amsterdam 2001). In beide boeken gaat
het om mensen die in de archieven veel minder sporen hebben achtergelaten dan
aanzienlijken en rijken, om mensen van wie dikwijls zelfs elke eigen schriftelijke
nalatenschap ontbreekt. Wil men deze groep leren kennen, dan is men zeer afhankelijk
van wat over haar wél in de archieven bewaard is, met name aan indirecte gegevens.
In Delft, waar de stedelijke armenzorg sterk gecentraliseerd was, is dat wonderbaarlijk
veel. Alle stadia van verzorging van mensen met materiële behoeften zijn er door de
Kamer van Charitate angstvallig opgetekend, zodat tientallen meters systematisch
opgebouwd archiefmateriaal met informatie per persoon aanwezig zijn. In Zwolle,
waar eveneens centralisatie in de armenverzorging bestond, is zo'n archivalische
rijkdom niet aanwezig. Desondanks is het mogelijk gebleken, betreffende de tweede
helft van de 17de eeuw uit veel verspreider materiaal een beeld op te roepen.
Waarin deze twee boeken zich nadrukkelijk van andere studies over armen en
armenverzorging onderscheiden is, dat zij niet handelen over díe behoeftigen, die
werden opgenomen in inrichtingen: in een gasthuis, een weeshuis of een
oudeliedenhuis. Hier echter gaat het om de nauwelijks bestudeerde groep van
‘huiszittenarmen’: behoeftigen die in een eigen onderkomen verbleven of bij
particulieren in de kost waren, uitbesteed waren. Zowel in Zwolle als in Delft kwamen
onder deze mensen nog wel weer verschillen voor: sommigen waren incidenteel
onder de armoedegrens geraakt, anderen - de meesten - verkeerden daar structureel
onder.
De laatsten woonden in beide steden vooral bijeen in buurten die algemeen als
arm bekend stonden, kwamen meermalen ook in volgende generaties niet omhoog,
en waren daardoor van ouder op kind op steunverlening aangewezen. Onderling
hadden zij eigen banden, een eigen netwerk. Zij huwden binnen dat netwerk,
verleenden daarbinnen ook onderlinge bijstand, zoals burenhulp. Familie en vrienden
waren voor hen een vorm van sociaal kapitaal. Hun cultuur was in al zijn eenvoud
een afspiegeling van die van hogere groepen. Daarin kwamen evenzeer elementen
voor van eergevoel en schaamte, zodat zij bijvoorbeeld hun schamele positie wilden
verbloemen, maar ook vormen van hardheid wanneer zij verdiend geachte hulp niet
kregen, of van grofheid, brutaliteit,
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zoniet criminaliteit. Van hen werd, als dat maar enigszins kon, arbeidzaamheid
verwacht. In beide steden werd de hoogte van hun uitkering bepaald in
overeenstemming met het gezinsinkomen, ingebracht door man, vrouw én kinderen.
Die uitkering was aanvullend, in principe nooit volledig, tenzij invaliditeit dat
noodzakelijk maakte. In grote lijnen was het systeem van bedeling in Delft en Zwolle
dan ook gelijk, zij het dat het lijkt alsof de Zwolse armenmeesters minder dan hun
Delftse collega's hechtten aan onderwijs voor armenkinderen en zij de kinderen, al
vanaf vijf jaar, veeleer bekeken als verdieners van een deel van het gezinsinkomen.
Niet alleen armen vormden onderdeel van sociale eenheden zoals de buurt waarin
zij woonden - ook andere groepen van de samenleving deden dat. Gabrielle Dorren
beschrijft een aantal van zulke eenheden in haar studie Eenheid in verscheidenheid.
De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2001). In het 17de-eeuwse
Haarlem komen we opnieuw het verschijnsel ‘buurt’ tegen, evenals trouwens in
Delft. In deze Hollandse steden had dit verschijnsel echter een veel formelere vorm
dan in Zwolle, naar het lijkt. De buurt was het laagste segment waarin de samenleving
was opgedeeld: zij omvatte slechts enkele tientallen huizen, gelegen aan maar een
paar straten of stegen. Maar wél was zij voorzien van eigen bestuur, waarover het
stadsbestuur gezag liet gelden. Hiér werden de kleinste conflicten opgelost, niet voor
de schepenbank; hiér was de sociale controle basis van de handhaving van orde en
rust; hiér ook was zorg voor arme medebewoners onofficieel deel van de aandacht
voor elkaar. Zulke zorg werd trouwens ook, eveneens los van de officiële
armenverzorging, verstrekt door de gilden, waarin Haarlemmers primair op basis
van hun beroep samenwerkten. Voorts waren daar de kerken - in Haarlem vooral de
grote gereformeerde, katholieke en doopsgezinde gemeenschappen - waar hoog en
laag geborgenheid vonden. En de schutterijen, waarin in principe iedere mannelijke
stedeling van enig sociaal niveau zijn aandeel aan handhaving van rust en veiligheid
binnen de muren moest leveren. Bovendien kon wie dat wilde gelijkgestemden vinden
binnen de rederijkerskamers. De Spaarnestad vormde dus niet een samenstel van
anonieme inwoners, maar een samenleving met allerlei, elkaar ten dele overlappende
sociale verbanden. In welke mate dit in andere steden ook het geval was, zou onder
meer kunnen blijken uit de nog te verschijnen correlerende studie over de burgers
van Leeuwarden.
Binnen alle groepen die totnogtoe aan de orde kwamen, hadden in het algemeen
mannen de leiding, zeker formeel, terwijl vrouwen in een positie verkeerden die
daaraan min of meer was gerelateerd. Die positie hing onder meer af van de
burgerlijke status van de vrouw: was zij (nog) ongehuwd, gehuwd, of gehuwd geweest
- in het laatste geval meestal weduwe? Over de positie van de vrouw in de Republiek,
zowel in sociale als formele zin, bestaat nog veel onduidelijkheid, over die van
weduwen was nog geen diepgaande studie geschreven, terwijl in omliggende landen
al veel publicaties daaraan zijn gewijd. Van deze achterstand is nu een belangrijk
deel weggenomen dankzij Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden
Eeuw (Amsterdam 2001), geschreven door Ariadne Schmidt.
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Voor dit onderzoek is het omvangrijke en gedetailleerde stadsarchief van Leiden
bestudeerd. De vele gegevens daaruit laten ons de weduwen zien na de dood van hun
man, in hun van het ene moment op het andere veranderde situatie. Om te beginnen
viel voor de meesten van hen nu de economische basis onder hun bestaan weg.
Daardoor werd niet alleen hun materiële toestand uiterst precair, maar ook het behoud
van hun eer en reputatie, die nu eenmaal ten dele gekoppeld waren aan de materiële
situatie, aan het beroep en inkomen van de man. In de Leidse samenleving werd
behoud daarvan gewenst geacht, niet alleen voor de weduwe zelf, maar ook voor
haar gezin. Juist dat gezin stond in de opvattingen centraal: dat moest ook in zijn
gebroken situatie kunnen voortbestaan. Daarom werd door de stadsbestuurderen de
nodige soepelheid betracht waar het economische activiteit van weduwen betreft.
Zij werden in staat gesteld, een handwerk in loondienst uit te oefenen of, als hun
man een eigen zaak had gehad, deze voort te zetten - zij het onder leiding van de
meesterknecht - en lid te worden van het gilde. Zo overbrugde de weduwe de tijd
totdat haar zoon kon opvolgen, wat overigens niet betekende dat zíj dan uit de firma
moest verdwijnen.
Het optreden in zo'n rol vergde een flinke mate van juridische zelfstandigheid.
Ook die verwierven weduwen direct met de dood van hun man. Zij werden
handelingsbekwaam. Als zij zich soms terzijde lieten staan door een voogd, dan was
dat uit eigen vrije keuze. Ook voor de opvoeding van de kinderen mochten zij zelf
de voogdij waarnemen, zij het met een toeziend voogd op de achtergrond. En
erfrechtelijk verschilde hun positie niet wezenlijk van die van een man die weduwnaar
werd. In Leiden gold erfrecht volgens een plakkaat van de Staten uit 1599. Daarin
werd uitgegaan van gemeenschap van goederen binnen het huwelijk, en dus van
vererving op de langstlevende ouder en de kinderen. Deze ouder kreeg uiteindelijk
de helft, de andere helft werd gelijkelijk tussen de kinderen verdeeld - tenzij anders
werd beschikt bij huwelijkscontract of testament. De algemene regel bood de weduwe
de mogelijkheid, toch nog een redelijke status op te houden. Was zij eigenaresse van
de zaak van haar man, dan was zij zelfs dikwijls een niet onaantrekkelijke kandidate
voor een tweede huwelijk. Dit leidt tot de opmerkelijke conclusie, dat in de
middenlagen van de Leidse samenleving minder vrouwen voorkwamen die langdurig
weduwe waren dan op de hoogste en laagste niveaus. Immers: onder rijken kon de
familie gemakkelijk invloed uitoefenen op huwelijken en het bijeenhouden van
goederen, terwijl onder armen juist te weinig materiële inbreng prohibitief voor
hertrouwen kon zijn.
Dit zijn belangwekkende gegevens. Maar de algemeengeldigheid ervan zal nog
door andere, vergelijkbare onderzoeken moeten worden vastgesteld, onderzoeken
die niet zijn opgenomen in het programma. Bijvoorbeeld gold niet overal in Holland
het plakkaatrecht van 1599 betreffende het vererven, zodat daar méér van een erfenis
naar andere verwanten zou moeten gaan dan in Leiden. En in oostelijke provincies
stond niet het kerngezin centraal, zoals in Holland, maar de familie van al gauw drie
generaties, met alweer andere regels en normen voor gezagsverhoudingen en
erfenissen.
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Ging het in al deze studies om mensen, levend binnen de verschillende lagen van de
bevolking, in andere komen groepen aan de orde die er wat terzijde van staan, of
erboven. Luuc Kooijmans schreef Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem
Frederik van Nassau (Amsterdam 2000). Dit boek handelt over het leven van de
Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664), die recentelijk
vooral dankzij de uitgave van zijn dagboeken nogal in de aandacht is gekomen.12
Maar toch is het geen biografie in de gebruikelijke betekenis.
Kooijmans beschrijft deze ambtsdrager als onderdeel van de groepen waarvan hij
deel uitmaakte. In de eerste plaats binnen zijn gewesten, Friesland vooral, tussen
degenen die in het hart van de provinciale politiek opereerden, en overleggend met
hem. Hij zet Willem Frederik bovendien neer binnen diens hofhouding. Deze was
enerzijds zijn particuliere entourage, zijn eigen huishouding, maar anderzijds ook
zijn openbare kantoor, waar hij samen met zijn staf naar buiten toe zijn taken verrichtte
en waar mensen uit de buitenwereld hemzelf konden treffen, rechtstreeks of via een
van zijn medewerkers. Zijn hof, met andere woorden, was de schakel tussen de
vorstelijk aandoende stadhouder en de samenleving. Ook al was dat hof maar klein:
in zijn eerste ambtsjaren telde het slechts zo'n dertig personeelsleden. Maar na 1652,
toen Willem Frederik trouwde met Albertine Agnes van Oranje-Nassau, tweede
dochter van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms-Braunfels, nam dat
aantal flink toe. Niettemin bleef ook toen de omvang ervan ver beneden die van het
hof van de Oranjes in Den Haag - dat ongeveer 250 dienaren telde en ook de
tussenfunctie tussen stadhouder en samenleving vervulde.13
Ook aan dát hof was Willem Frederik dikwijls aanwezig. In zijn eerste ambtsjaren
beleefde de Republiek nog de allerlaatste fase van de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf
het Haagse hof vertrok Frederik Hendrik jaarlijks naar het slagveld, met onder meer
Willem Frederik in zijn gevolg. Nu ineens ziet de lezer de in Friesland aanzienlijke
Nassau-Dietz in een heel ander licht: aan het veel grotere Oranjehof was hij cliënt
van de nu eenmaal aanzienlijkere en rijkere verwant. Een verwant die ook voor hem
op menig moment zijn patroon was.
Zo komen wij via deze weg, ten slotte, uit bij de prinsen van Oranje die dankzij
hun grote aantal functies en hun aanzien steeds meer een centrale plaats in de
Republiek voor zich gingen reserveren, bij de Friese Nassaus en de hofhoudingen
van beide verwante families. Een centrale positie in de Zeven Provinciën werd
eveneens ingenomen door een aantal colleges waarin de gewesten met elkaar
samenwerkten, colleges die met elkaar de Generaliteit werden genoemd: de
Staten-Generaal en de Raad van State vooral. Nauwelijks minder centraal opereerden
terzelfdertijd overigens de Staten van het gewest Holland, dankzij de overheersende
rol van deze grootste en rijkste provincie. Al deze colleges zetelden aan het Haagse
Binnenhof, waar ook de Oranjes hun ambtswoning hadden. Achter deze
bestuursorganen stond, zeer in de schaduw, een ambtelijk apparaat. Dit onderging
in de 17de eeuw weliswaar enige uitbreiding, maar was niettemin slechts beperkt
van omvang. Over de ontwikkeling van de Haagse bureaucratie, over precieze
werkwijze van de Haagse ambtenaren en over hun invloed is totnogtoe nauwelijks
iets bekend. Aspecten
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hiervan zijn nu onderzocht en beschreven door Paul Knevel in Het Haagse Bureau,
17de-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang (Amsterdam 2001).
De auteur geeft hier geen beschouwing en analyse van het ambtelijke apparaat in
bestuurskundige trant, maar gunt de lezer in allerlei opzichten een gedetailleerde blik
op het doen en laten van de bekleders van de functies. Hij laat in de eerste plaats
hoge ambtenaren - onder wie raadpensionarissen van Holland, thesauriers-generaal,
griffiers van de Staten-Generaal - zien in hun carrièreverloop, waarin in niet
onbelangrijke mate familiebanden en patronage een rol speelden. Aanstelling van
zonen in het ambt van de vader, huwen binnen een dikwijls toch beperkte ambtelijke
toplaag, aanbeveling van vrienden of verwanten in vrijkomende of reeds vacante
functies waren daarbij gebruikelijke middelen. Sommigen slaagden er zelfs in, van
onbeduidende klerk tot topambtenaar op te klimmen. Voor de meeste klerken lag
het plafond echter lager en daarmee natuurlijk ook hun financiële vermogen. Zij
moesten het hebben van beperkte salarissen, verhoogd met extra inkomsten door het
maken van afschriften van staatsstukken voor particulieren. Menige klerk deed dat
op een formeel toegestane manier, waarbij beroepstrots en hoog gehouden moraal
de grenzen bepaalden. Maar anderen gingen in het geniep veel verder en overschreden,
bijvoorbeeld door het kopiëren van geheime staatsstukken en zelfs het opzetten van
een eigen nieuwsdienst, de drempel van wat in die tijd corruptie werd geacht. Dat
dit ook in de hoogste regionen voorkwam laat Knevel de lezer zien aan de loopbaan
van de griffier Cornelis Musch, die niet alleen in zijn eigen tijd, en zeker in het
roddelzieke Den Haag, maar ook in de geschiedschrijving toch al is blijven voortleven
als het toonbeeld van ambtsmisbruik en omkoopbaarheid. En die het tegendeel was
van de onomkoopbare raadpensionaris Johan de Witt. Overigens deinsde toch ook
De Witt er niet voor terug om door middel van invloed en overredingskracht op
allerlei belangrijke posten politieke vrienden benoemd te krijgen.
Met deze op de personen gerichte benadering brengt de auteur stellig de
beroepsgroep beeldend over het voetlicht. Tegelijk geeft hij echter aan, dat naar het
functioneren van het ambtelijke apparaat en naar de invloed ervan op de politiek nog
zeer veel onderzoek verricht moet worden.

Slot
Deze tot nu toe verschenen delen van de serie geven een wat willekeurige indruk.
Dat is niet zo verbazingwekkend, zolang een serie nog in opbouw is. Maar ook als
alle geplande delen zijn gepubliceerd, zal de reeks voor het oog geen coherent geheel
vormen. Dat was bij de planning ook niet bedoeld. Gestreefd is, zoals hiervoor gezegd,
naar het opvullen van lacunes binnen een terrein, waarop al zeer veel werk is verricht.
Het gaat in deze serie om aanvullen, om toevoegen, om vernieuwen. En het, naast
de bestaande literatuur, aandragen van bouwstenen voor een synthetische, verbredende
en verdiepende studie over de cultuur van de Republiek in de 17de eeuw, waarmee
het
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programma zal worden afgesloten. Dit wil overigens niet zeggen, dat niet ieder boek
in de serie een op zichzelf staande studie zou zijn.
Aan het boekwerk waarin Van Deursen en schrijver dezes ooit de opzet van het
programma presenteerden, ligt een flinke hoeveelheid scepsis ten aanzien van het
groepsgewijs onderzoek ten grondslag. ‘Wetenschapsbeoefening moet zich bevrijden
van haar spontaneïteit. (...) Modern wetenschapsbeleid wijdt zijn zorg niet in de
eerste plaats aan alles wat groeit en bloeit. Het wil zelf planten, het liefst bij hele
perken tegelijk’.14 Zo ook in dit geval. Zo'n sceptische houding kan de uiting zijn
van een negatieve of zwartgallige geest. Zij kan ook een gezond uitgangspunt vormen
voor een planning waarin aan iedere onderzoeker toch voldoende ruimte wordt gelaten
voor eigen benadering van zijn onderwerp, voor eigen vinding. Het is aan de lezer
om vast te stellen of in de afzonderlijke, hier besproken studies werkelijk vernieuwing
en originaliteit te vinden zijn.
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Marion Boers
........... Het pandemonium Bosch in Boijmans
Op een gure najaarsdag in 1967 pruttelden wij met onze Volkswagen kever over
eindeloze provinciale wegen - het is nu ondenkbaar, maar de meeste vierbaans
snelwegen waren toen nog niet aangelegd - van Voorschoten naar 's-Hertogenbosch.
Het doel van dit, voor ons tamelijk ongewone, familie-uitstapje was de Jeroen
Bosch-tentoonstelling die toen werd gehouden in het Noord-Brabants Museum. Ik
vermoed dat mijn vader deze wereldreis ondernam vanwege zijn fascinatie voor de
jeugdcultuur in de jaren zestig. Rebellerende jongeren hadden Jeroen Bosch toen
omarmd als een soort cultfiguur, omdat ze in hem een verwante geest uit een ver
verleden zagen, die een droomwereld wist op te roepen, die goed paste in hun eigen
psychedelische visioenen. De posters van De Tuin der Lusten gingen in de
museumwinkel als warme broodjes over de toonbank en ze moeten nog tot in lengte
van dagen menig studentenkamer hebben opgeluisterd. Gehuld in walmen van zoete
rook met het sonore stemgeluid van Boudewijn de Groot op de achtergrond - die het
circus van Jeroen Bosch in een stoet voorgoed de bergen in zong - werd met de
gevestigde orde afgerekend. Men meende bij Bosch de uitdrukking van het
beestachtige in de mens te zien en het cultuurpessimisme dat de generatie van na de
Tweede Wereldoorlog als een loden last om de nek hing.
Het was trouwens niet de eerste keer dat er sprake was van een soort Boschrevival.
Hoewel hij zelf al snel na zijn dood werd vergeten, heeft men zijn werk gedurende
de eerste helft van de zestiende eeuw veelvuldig gekopieerd en geparafraseerd: een
tamelijk grote groep epigonen riep in schilderijen de wereld van monsters en demonen
op, maar miste de zeggingskracht van het grote voorbeeld. Rond het midden van de
zestiende eeuw beleefde deze herwaardering een hoogtepunt in de prenten en
schilderijen die Pieter Brueghel maakte, geïnspireerd door Jeroen Bosch. Ook toen
lijken deze duivelse fantasieën een expressie te zijn geweest van de bedreigingen en
de onzekerheden van een tijd die werd beheerst door oorlogen en religieuze twisten.
Bijna 35 jaar na die barre tocht naar het Brabantse Land, in het najaar van 2001, werd
er opnieuw een grote tentoonstelling aan Bosch gewijd, ditmaal in Museum Boijmans
Van Beuningen te Rotterdam. Het museum bezit zelf enkele topstukken van de
meester - bijvoorbeeld De Marskramer en De Heilige
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Christophorus - die men met bruiklenen uit talloze musea en enkele privécollecties
aanvulde tot een overzicht. De tentoonstelling beoogde overigens meer te zijn dan
alleen een schilderijen-expositie; men wilde namelijk ook een beeld geven van de
cultuur omstreeks 1500. Bovendien stelden de organisatoren zich ten doel om een
indruk te geven van de manier waarop Bosch kunstenaars door de eeuwen heen heeft
geïnspireerd. Als we de inleiding van de catalogus mogen geloven, weet Bosch met
zijn fantasieën ruimte en tijd te overschrijden en is zijn kunst zowel aantrekkelijk
voor de doorgewinterde kunstliefhebber als voor mensen die vrijwel nooit in een
museum komen. Met andere woorden: de tentoonstelling was niet alleen bedoeld
voor wie volledig was ingelezen in de materie, maar ook voor een breed publiek,
voor jong en oud.
Na Bosch' dood werd zijn werk een zeldzaam en veelgevraagd artikel. Authentieke
schilderijen zijn sindsdien - niet altijd even oordeelkundig - gerestaureerd of tot
vervelens toe gekopieerd. Een gevolg hiervan, dat tot op de dag van vandaag wordt
gevoeld, is dat veel werk van Bosch uitsluitend via (slechte) kopieën bekend is. Het
opmerkelijke is echter dat dit kunsthistorici lange tijd niet of nauwelijks lijkt te
hebben geïnteresseerd. Bosch was een van de weinige kunstenaars voor wie gold dat
men het wat belangrijker vond dan het hoe: men keek vroeger vooral graag naar de
beelden, maar eigenlijk nauwelijks naar de manier waarop ze waren geschilderd.
Naast het wat was er in de Rotterdamse tentoonstelling ook uitdrukkelijk plaats
voor het hoe en eveneens voor het wie. Een belangrijke doelstelling van de
organisatoren blijkt te zijn geweest om Bosch zo goed mogelijk in zijn tijd te plaatsen,
niet alleen door voorwerpen uit de late Middeleeuwen te tonen, maar ook door nieuw
archiefonderzoek te doen, waarvan de vrucht in de catalogus werd gepubliceerd.
Daaruit kwam onder meer naar voren, dat Bosch een telg was uit een schildersfamilie,
zodat het aannemelijk is dat de meeste van ‘zijn’ werken in het atelier tot stand
kwamen in samenwerking met andere familieleden. Vanaf circa 1500 was de roem
van Bosch echter zo groot dat hij zijn schilderijen begon te signeren - men kan
eigenlijk beter zeggen merken - om de klant een waarborg van authenticiteit te bieden.

Het wat
Uit de omvangrijke Bosch-literatuur blijkt dat kunsthistorici het over de algemene
betekenis van zijn panelen nog wel eens kunnen worden. Er is bijvoorbeeld
overeenstemming over het feit dat De Verloren Zoon uit Rotterdam nu De Marskramer
moet gaan heten en dat Bosch zelf het begrip Tuin der Lusten nooit kan hebben
gekend. De echte problemen ontstaan wanneer men alle details op deze schilderijen
probeert te interpreteren. Daartoe is in de meeste gevallen een synthese nodig van
onderzoek naar de contemporaine taal, volkswijsheden, folklore, theologie, literatuur,
astrologie en zelfs ornithologie en botanica. Er zijn maar weinig auteurs die kunnen
bogen op voldoende kennis
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van al deze onderwerpen. In de praktijk heeft men vanuit diverse geïsoleerde
vakgebieden getracht Bosch' werk een duiding te geven en daarbij werden maar al
te vaak de historische feiten over het hoofd gezien. Tot een bevredigende synthese
kwam het in ieder geval nooit. Iemand als Bax putte zich, vanuit zijn kennis van
folklore en spreekwoorden, uit in duidingen die weinig oog hebben voor de
kunsthistorische aspecten van het werk. Fraenger kwam met gedurfde verklaringen
vanuit de historische misvatting dat Bosch lid zou zijn geweest van een ketterse sekte,
waarin vrije liefde en drugsgebruik hoogtij vierden, en De Tolnay's diepgaande studie
is kunsthistorisch weliswaar interessant, maar geeft maar bitter weinig informatie
over de functie van de panelen of de betekenis die de beelden kunnen hebben gehad
voor de eigenaars ervan. Tot een bevredigende synthese en een eenduidig beeld is
het ook niet gekomen in de catalogus bij de tentoonstelling in Boijmans en de
bijbehorende bundel met twintig wetenschappelijke essays.

Het wie
De uitleg die door een leger van auteurs aan de schilderijen van Bosch is gegeven,
maakt deze soms nog cryptischer dan ze wellicht bedoeld zijn geweest. Men vergat
nog wel eens dat Bosch nooit de intentie kan hebben gehad om met zijn schilderijen
op een verhullende wijze uitdrukking te geven aan zijn fantasieën en droombeelden.
Het oeuvre bestaat voor een groot deel uit drieluiken of wat daar nu nog van over
is.1 Deze moeten allemaal op een bepaalde manier een functie hebben gehad binnen
het godsdienstige leven aan het einde van de Middeleeuwen. Het is bij de bestudering
van de laatmiddeleeuwse schilderkunst in de eerste plaats belangrijk om te kijken
naar die functie voor het specifieke publiek ten behoeve waarvan ze zijn gemaakt.
Vervolgens zal men inzicht moeten krijgen in de achtergrond en het wereldbeeld van
dat publiek. Voor zo'n drieluik (triptiek) werd een opdracht gegeven en degene die
dat deed, behield een forse vinger in de pap bij het uitwerken van het thema. Het was
dus onmogelijk voor Bosch om zijn fantasie de vrije loop te laten en beelden te
creëren die buiten de voor de opdrachtgever herkenbare beeldtraditie vielen. Een
opvallend aspect van veel van Bosch' schilderijen is echter wel, dat ze vaak
aanvankelijk voor een kerkelijke omgeving werden gemaakt, maar dat ze daaruit soms al tijdens het leven van de meester zelf - werden verwijderd om vervolgens
door particulieren te worden aangekocht. Bosch lijkt eigenlijk in de eerste plaats de
aandacht te hebben getrokken van leken.
Vanuit de functie die de schilderkunst rond 1500 in de Nederlanden had, was de
herkenbaarheid van een voorstelling een van de belangrijkste aspecten. Het boeiende
bij Bosch is dat men weliswaar voorbeelden kan vinden voor de beelden die hij
gebruikte, maar dat hij altijd veel verder gaat dan zijn voorgangers en tijdgenoten.
In de kerk wilde men graag het verhaal vertellen van hoop en verlossing, terwijl de
schilderijen van Bosch alleen spreken van hel en verdoemenis. Wellicht werd dit
toch niet als passend ervaren in relatie tot de heilsboodschap die de kerk wilde
uitdragen.
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Wat voor wie?
Op het oog lijken de Nederlanden omstreeks 1500 te worden beheerst door bijna
schizofrene contrasten, bijvoorbeeld tussen het ridderlijke ideaal en de gruwelijke
werkelijkheid van oorlogen, tussen de rijkdom en prachtlievendheid aan het
Bourgondische hof en de armoede van de bevolking, tussen intense individuele
devotie en de min of meer routineuze religieuze handelingen in de kerk. Bosch' kijk
op mens en wereld was uiterst pessimistisch. Hij meende dat de samenleving
doordrongen was van dwaasheid, verblinding, ontucht, losbandigheid, hebzucht en
bedrog. Voor deze door en door verdorven mensheid was geen barmhartigheid meer
mogelijk. Van dit soort doemdenken is rond 1500 ook wel iets terug te vinden bij
enkele vroege humanisten. In hun ogen leek de duivel alom aanwezig te zijn in een
wereld waarin de mensheid wanhopig poogde zijn zielenheil te redden in het
aangezicht van de dood door oorlog of ziekte, maar daarin nooit slaagde vanwege
de aardse verlokkingen die zich bedrieglijk onschuldig konden voordoen. Vanwege
haar vrijwel onbeheersbare aard werd de stoffelijke wereld in zichzelf als gevaarlijk
beschouwd. Zoals we bij Bosch kunnen zien, werden zondigheid en dwaasheid bij
voorkeur gekoppeld aan lieden uit de onderste sociale lagen en de zelfkant van de
samenleving. In de gegoede klassen was men zeer gevoelig voor het idee dat de door
God gegeven ordening in gevaar werd gebracht als de mens alleen zijn instincten
volgde. Er werd een soort neo-stoïcijnse levensinstelling gepropageerd van
zelfbeheersing om aan de zondige lichamelijke impulsen, luiheid en verkwisting te
ontkomen. Door het voorbeeld van Christus te volgen kon men zich van het kwaad
losmaken, maar ook kluizenaars belichaamden de standvastigheid, het geduld en het
verlangen om zich uit de zondige wereld terug te trekken. Bosch' opdrachtgevers
moeten worden gezocht onder lieden die deze levensvisie hadden, dus bij gewone
burgers die, net als Bosch zelf, streefden naar een verdieping van hun individuele
religieuze leven door zich af te keren van de verlokkingen van het zintuigelijke. Zo
‘gewoon’ waren die opdrachtgevers van Bosch trouwens ook weer niet. Uit bronnen
is bijvoorbeeld bekend dat Philips de Schone hem in 1504 de opdracht gaf voor een
Laatste Oordeel.
Bronnenonderzoek bracht een aantal nieuwe feiten aan het licht over Bosch zelf,
maar ook over de opdrachtgevers. Daardoor konden de schrijvers van de catalogus
iets meer inzicht geven in de functie die deze schilderijen aan het begin van de
zestiende eeuw hebben gehad. Ze geven echter zelf toe dat er pas een begin is gemaakt
en dat juist dit belangrijke aspect van het werk van Bosch nog veel diepgaander moet
worden onderzocht.
Er is overigens weinig raadselachtigs aan de schilderijen met onderwerpen uit het
dagelijks leven, zoals De Keisnijder of De Goochelaar. Onomwonden worden daarin
de menselijke zwakheden, domheid en bedrog gepresenteerd. Eigenlijk bevatten
alleen de triptieken zoals de Tuin der Lusten - het mocht het Prado in Madrid niet
verlaten omdat het paneel te kwetsbaar is en bovendien te kostbaar om het nog te
verzekeren - een schat aan onontwarbare raadsels. Lezen en kijken, woord en beeld,
het lijken zaken te zijn die niet of nauwelijks met elkaar
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kunnen worden verenigd, hoewel talloze traktaatschrijvers geprobeerd hebben een
poëtica voor de beeldende kunst op te stellen. Bosch wist als geen ander zeer
individuele en nog steeds herkenbare beelden te creëren om er talige zaken mee uit
te drukken, een beeldtaal dus in de letterlijke zin van het woord. Het is voor ons nu
echter wel een vreemde taal die, zoals wij allemaal uit ervaring weten, niet zonder
diepgaande studie begrepen wordt door mensen die, vele eeuwen later, een andere
moedertaal spreken. Gedurende de vijf eeuwen die ons scheiden van Jeroen Bosch
hebben zeer veel zaken hun oorspronkelijke betekenis verloren. Dit maakt de
ontrafeling van de vaak raadselachtige Boschtaferelen een lastige bezigheid. Het is
daarom in de samenstellers van de Boschtentoonstelling in Museum Boijmans van
Beuningen te prijzen, dat zij sommige van die raadsels trachten te ontwarren door
de voorwerpen te tonen die op de schilderijen zijn uitgebeeld. Jammer alleen, dat
die relatie door de gebrekkige bijschriften vaak niet uit de verf kwam; om ter plekke
te kunnen begrijpen waarom men bepaalde voorwerpen toonde, moest de catalogus
eerst zeer grondig worden gelezen.

Het hoe
Van heinde en verre waren in Rotterdam zo'n twintig schilderijen bijeengebracht
waarvan thans wordt aangenomen dat ze ook echt door Bosch zijn vervaardigd.
Hierdoor was het mogelijk om goed te bestuderen hoe de meester te werk ging. Hij
heeft de verf soms zo flinterdun opgebracht dat grond, ondertekening en zelfs de
nerf van het houten paneel zichtbaar zijn. Die ondergrond van roze-achtig krijt en
de structuur van het hout worden bewust door Bosch gebruikt om in het landschap
en in de kleding van de figuren bepaalde effecten te bereiken. Op de achtergrond
zijn vormen met enkele penseelstreken zeer schetsmatig weergegeven.
Bosch wordt vaak gezien als een schilder van hel en verdoemenis en daarom is
het des te opvallender dat licht en kleur zo'n belangrijke rol spelen in zijn werk. Dat
is vooral te zien in de landschappen die baden in het frisse licht van de ochtendzon;
het is schokkend om in zo'n lyrisch geschilderde, lommerrijke omgeving monsters
te zien rondkruipen. Bosch weet dit sprankelend effect te bereiken met behulp van
kleine kloddertjes of draadjes witte verf die bedauwde struiken, parelend water, een
scherp oplichtend koord aan een jak, of de weerschijn op het lemmet van een mes
suggereren. De mens is bij Bosch een schriel wezen, maar vruchten, bloemen, vogels
en andere dieren zijn een en al kleurige stoffelijkheid.
De ondertekeningen die her en der door de dunne verflagen heen schemeren,
maken duidelijk dat Bosch zo'n opzet voor het schilderij niet als een laatste definitieve
versie beschouwde, maar dat hij tijdens het schilderen nog zeer veel fundamentele
veranderingen aanbracht. Het is dit zichtbare creatieve proces dat ertoe heeft
bijgedragen dat Bosch door de eeuwen heen nooit helemaal vergeten werd. Later
hebben kunstenaars en verzamelaars er altijd wel iets in kunnen terugvinden dat paste
binnen de smaak en belangstelling van
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hun eigen tijd. Een aardige zijlijn van de tentoonstelling in Rotterdam was dat dit
‘Nachleben’ van Bosch ook wordt getoond, in het bijzonder hoe zestiende- en
twintigste-eeuwse kunstenaars hem als inspiratiebron hebben gebruikt.
Een tamelijk groot aantal schilderijen dat al in 1967 in 's-Hertogenbosch te zien was,
nam in Rotterdam ook weer een prominente plaats in. De tijd heeft in die bijna 35
jaar echter zeker niet stilgestaan en de schilderijen zijn nu op een geheel andere wijze
benaderd en onderzocht dan toen. In de eerste plaats zijn de mogelijkheden van het
natuurwetenschappelijke onderzoek in de jaren die ons van die eerste tentoonstelling
scheiden, enorm toegenomen. Voor deze expositie is een aantal schilderijen
gerestaureerd en dit maakte diepgaand dendrologisch onderzoek mogelijk naar de
ouderdom van de panelen. Daardoor kan men nu beter dan voorheen Bosch' eigen
schilderijen onderscheiden van kopieën. Bovendien is het nu gemakkelijker om ze
te dateren of te periodiseren, zodat men meer inzicht krijgt in de ontwikkelingen die
de meester heeft doorgemaakt. Spijtig genoeg voor Museum Boijmans zelf bleek uit
dit onderzoek dat de Christophorus, waar men zo trots op is, werd geschilderd op
een manier die op z'n zachtst gezegd onspecifiek voor Bosch genoemd moet worden.
Een zeer belangrijke ontdekking was, dat de Johannes de Evangelist op Patmos en
de Johannes de Doper in de Woestijn de twee zijluiken moeten zijn, die Bosch
omstreeks 1489 maakte voor het gesneden houten retabel van Adriaen van Wesel in
de Sint-Janskerk te Den Bosch. Voor de samenstellers was het ook zeer schokkend
dat het beroemde schilderij de Tuin der Lusten vermoedelijk een vroeg werk van
Bosch is geweest, dat wellicht al vóór 1485 werd vervaardigd, terwijl men het
voorheen op stilistische gronden altijd omstreeks 1500 had geplaatst. Het is overigens
wel een gemiste kans dat er van dit alles niets zichtbaar werd gemaakt op de
tentoonstelling, terwijl de nieuwe media zich daartoe toch uitstekend lenen.

Het waar
Een pandemonium leverde deze expositie in Rotterdam zeker op, als het niet was
om de schilderijen van de meester zelf, dan wel om de poppenkast eromheen en de
honderden bezoekers die erop afkwamen alsof die schilderijen gratis werden
weggeven. Ik heb nog nooit een tentoonstelling bezocht waar zo veel verschil was
tussen de integere wetenschappelijke bijdragen - die soms zelfs baanbrekend kunnen
worden genoemd - en de expositie zelf, die Michaël Zeeman mijns inziens in de
Volkskrant terecht kwalificeerde als een soort kunsthistorisch infotainment. Menigeen
zal zeer teleurgesteld zijn geweest dat hier slechts de kleinere en wellicht minder
spectaculaire schilderijen van Bosch werden geëxposeerd. De opgeblazen
media-campagne van Boijmans presenteerde de tentoonstelling als een spectaculair,
alternatief dagje uit voor het hele gezin, maar dat werd ter plekke niet waargemaakt.
Zo'n peperdure expositie moet een kaskraker zijn, dus het museum kan niet meer
zonder een vorm van verpretparkisering. Om dit te laten lukken had men zich er in
de eerste plaats
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rekenschap van moeten geven dat de gemiddelde museumbezoeker niet is ingevoerd
in de omvangrijke en gecompliceerde Bosch-literatuur. Ten tweede had men veel
beter gebruik kunnen maken van alle technische foefjes die tegenwoordig voorhanden
zijn om het toegesnelde publiek duidelijk te maken wat er zo bijzonder is aan Bosch.
Een eenvoudig schema om te laten zien hoe een retabel er oorspronkelijk heeft
uitgezien, wat uitleg van het onderzoek naar de ouderdom van de panelen of over de
verschillende handen in de ondertekeningen zouden wonderen hebben gedaan. Helaas
ging op deze tentoonstelling de wereld van Bosch niet voor de bezoekers open en
bleven zijn schilderijen even raadselachtig als voorheen. Van blijvende waarde was
de kracht van een kunstenaar zelf, die de ogen van de beschouwer naar zijn
schilderijen toe dwingt om hen mee te zuigen in een onschuldig en lieflijk landschap
van verzoeking en verlokking.
Bij de tentoonstelling verschenen twee boeken. Ten eerste de catalogus van J.
Koldeweij, P. Vandenbroeck en B. Vermet (2001). Jheronimus Bosch: alle
schilderijen en tekeningen. Rotterdam: Nai uitgevers - Gent: Ludion. ISBN 90 5662
219 6. €27. Daarbij behoorde een bundel met essays: J. Koldeweij, B. Vermet en B.
van Kooij (2001). Hieronymus Bosch: New Insights Into His Life and Work.
Rotterdam: Nai uitgevers - Gent: Ludion. ISBN 90 5662 214 5. €36,50.

Eindnoten:
1 Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat De Allegorie op de Gulzigheid uit New Haven, Het
Narrenschip uit het Louvre en De Dood van de Vrek uit Washington in feite deel hebben
uitgemaakt van een altaarstuk. Ze waren op deze tentoonstelling voor het eerst samengebracht
met wat vermoedelijk de buitenkant van het triptiek was, De Marskramer uit Boijmans.
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Ton Anbeek
........... Spiegel of schuimtaart
Kroniek van het proza
Niets is riskanter dan een overzicht geven van de allermodernste literatuur, omdat
het onmogelijk lijkt enige ordening aan te brengen in de boekenberg die elk jaar over
ons wordt uitgestort. Toch zijn er critici die zich hieraan wagen, en een van die
pogingen wil ik als uitgangspunt nemen voor deze kroniek. Het gaat om de volgende
stelling van Aleid Truijens:
‘Nu al tekent zich in de literatuur een tweedeling af. Enerzijds de
“herkenbare” uit het leven gegrepen verhalen en autobiografieën, en aan
de andere kant het tegengif: prachtige schuimtaarten van de verbeelding,
verfijnde esthetiek die de aandacht op zichzelf vestigt’ (de Volkskrant
29-9-2000).
Herkenbaar realisme versus esthetische schuimtaarten, het lijkt een aardige tweedeling.
Maar valt er mee te werken? Laten we eens een aantal recent verschenen romans als
uitgangspunt nemen.
Met De avondboot (Amsterdam: Contact (2001), pp. 205, €14,93) heeft Vonne van
der Meer een vervolg op haar succesvolle Eilandgasten geschreven. We krijgen
inkijkjes in het leven van een aantal gasten dat verstrooiing zoekt in een huurhuisje
op Vlieland. Eigenlijk is er niets mis met dit vervolgboek. Het is zorgvuldig
geschreven, de compositie is knap en laat de lezer een paar open plekken om zelf in
te vullen, de personages worden scherp getekend in al hun onzekerheden. Ik vermoed
dat ook dit boek moeiteloos zijn weg zal vinden naar alle leeskringen waar de
lezeressen hun lectuur gebruiken om over eigen lief en leed te praten. En ach, wat
is daar tegen?
Niets, zolang je maar van veel leed houdt. Het eerste verhaal gaat over een man
die zich zozeer met zijn dode vrouw identificeert, dat hij haar kleren aantrekt.
Vervolgens arriveert een moeder met een onverwerkt oorlogsverleden, een minnaar
komt het uitmaken met zijn vriendin (die niets vermoedt), een vrouw hoort dat ze
een ongewenst kind was, enz. Niet één, maar zelfs twee kankerpatiënten. Het is mij
allemaal wat te veel, dat Vlieland wordt een verzamelplaats van menselijke ellende.
(Hoe zou het toch komen dat sommige Nederlandse vrouwelijke auteurs een
abonnement hebben op literatuur & leed? Hannes Meinkema, Mensje van Keulen,
Anna Enquist, Vonne van der Meer: allemaal tranen, om een titel van een van hen
te citeren. Natuurlijk, Arnon
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Grunberg is ook geen blijmoedig schrijver, maar bij hem valt er ten minste nog wat
te lachen. Waar zijn toch de Nederlandse Dorothy Parker, Muriel Spark of Flannery
O'Connor, schrijfsters met een bijtende humor?)
Is Eilandgasten nu herkenbaar biografisch of esthetisch schuim, om op de antithese
van Truijens terug te komen? Herkenbaar zeker, biografisch niet, lijkt me. Er is geen
reden om aan te nemen dat Vonne van der Meer hier haar eigen leven opdist. Ze
schrijft zorgvuldig, maar toch allerminst zo esthetisch als Erwin Mortier in Mijn
tweede huid (Amsterdam: Meulenhoff (2000), pp. 192, €15,84). Het is een verhaal
over de jeugd van een gevoelige jongen. De ingrediënten van zo'n geschiedenis zijn
al bij voorbaat bekend: eenzaam in het gezin, zoeken naar contact; de halfbegrepen
wereld van de volwassenen; de verschrikkingen van de eerste schooldag; de eerste
seksuele schermutselingen, homoseksueel in dit geval; het terug willen kruipen in
de moederschoot. Het gaat dus om een reeks gegevens die in tientallen jeugdverhalen
zijn terug te vinden.
Dit boek lees je ook niet om de Vlaamse samenleving te leren kennen of vanwege
uitzonderlijke psychologische inzichten. Alles draait in Mijn tweede huid - net als
in de veelgeprezen eersteling van de auteur - om de taal, de beelden vooral. Kortom,
deze roman is een schoolvoorbeeld van wat Truijens een ‘prachtige schuimtaart van
de verbeelding’ zou noemen. Een paar voorbeelden, om een indruk te geven van een
tekst die in de eerste plaats door de bijzondere bewoording wil boeien:
‘Dit was het Sint Jozef-instituut voor Hopeloos Onderwijs, waar het dag in dag
uit krijtstof sneeuwde, het steriele stuifmeel der wijsheid. Waar in alle lokalen een
centraal bestuurde klok de minuten als lastige vliegen doodsloeg. Waar de clivia's
op de vensterbanken met verveling werden bewaterd en uit pure wanhoop toch maar
bloeiden, misschien voor de laatste keer’. In de eerste zin wordt krijtstof eerst
vergeleken met sneeuw, vervolgens met stuifmeel dat dan ‘steriel’ wordt genoemd
omdat het geen kennis doet ontkiemen. De volgende zinnen bevatten eveneens een
reeks beelden die op een bijzonder poëtische manier verveling en zinloosheid
uitdrukken.
De klok slaat in het hierboven geciteerde fragment de vliegen dood en dat klopt
volkomen binnen de visie van Mortier, die een bezielde wereld oproept, waarin de
dingen voortdurend optreden als personen: ‘Er waren laden die zich wellustig lieten
opentrekken, haast vanzelf naar voren schoven, en andere, die koppig blokkeerden,
halverwege stokten of als opeengeklemde kaken geen vin verroerden, hoezeer ik ook
aan de handvatten trok’. Mensen daarentegen, worden nogal eens vergeleken met
dingen, zoals in deze fraaie regels: ‘Wanneer mijn vader soms noodgedwongen nabij
“betere mensen” moest verkeren, leek hij zich als een krant dicht te vouwen en
zichzelf achteloos achter te laten op de zitting van een stoel.’ Sinds Bordewijk is
geen auteur zo inventief geweest in het stuivertje verwisselen van levenloze met
levende objecten. Kortom, deze roman is een feest voor de estheet die taal wil proeven
en aan een boodschap of plot geen behoefte heeft.
Lijnrecht daartegenover staat het werk van Renate Dorrestein, die zich profileert
als een verhalenvertelster. En dat ze dat vakkundig kan, bewijst ze opnieuw
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in haar roman Zonder genade (Amsterdam: Contact (2001), pp. 256, €13,57). Net
als de voorgaande roman Een hart van steen geeft het nieuwe boek de geschiedenis
van een rouwverwerking weer. En hoewel het in Een hart van steen ook bepaald niet
zachtzinnig toegaat, lijkt Zonder genade grimmiger, genadelozer - zoals de titel al
aankondigt.
Op de eerste bladzijden van het boek wordt een idyllische wereld geschetst waarin
moeder Franka en stiefvader Phinus gelukkig samenleven met hun (stief)zoon Jem.
Wie eerder een roman van Dorrestein heeft gelezen (of een film van Hitchcock heeft
gezien), weet dat er iets onherroepelijks zal gebeuren. En dat laat ook niet lang op
zich wachten: Jem wordt in een disco het slachtoffer van zinloos geweld. De rest
van de roman gaat over de manier waarop moeder en stiefvader het onbegrijpelijke
proberen te verwerken, waarbij vooral de wanhopige acties van de man veel aandacht
krijgen. Franka vervalt tot lethargie, Phinus reageert aanvankelijk met ontkenning.
Hij is het die voorstelt een weekendje in een chic restaurant (een ‘auberge’) door te
brengen. Juist deze poging om terug te keren tot een ‘normale’ verhouding leidt tot
een kettingreactie van gewelddadigheid. En daarbij is het juist Phinus die wild om
zich heen gaat slaan: een macabere wisseling van rol.
Wat hem drijft bij zijn woeste uithalen is een immens schuldgevoel. Hij was het
die zijn zoon naar een dure disco stuurde, terwijl de jongen zelf een veel tammer
uitje in gedachten had. Het lijkt erop of Phinus niets anders wil dan boete doen. Het
feit dat hij uiteindelijk na een vechtpartij wordt opgepakt, leidt de katharsis in. Nu
hij voor de hele wereld schuld heeft, kan hij eindelijk toegeven aan zijn verdriet.
Aan niets deed het boek mij zozeer denken als aan een betere psychologische
roman van Simenon, die ook graag dit thema van schuld en de behoefte aan straf
uitwerkte. De wereld van Dorrestein is natuurlijk een andere; zo weet ze met veel
verve het moderne uitgaansleven met al zijn dwaasheden op te roepen. Zoals altijd
is het verhaal zorgvuldig opgebouwd, volgens het recept dat de auteur in Het geheim
van de schrijver helder uiteen heeft gezet.
Het zal na deze drie voorbeelden duidelijk zijn dat er met Truijens' tegenstelling
tussen autobiografische en/of herkenbare teksten en schuimtaarten niet makkelijk te
werken valt. De boeken van Van der Meer en Dorrestein: schuimtaart noch
autobiografie. Mortier: schuimtaart én (waarschijnlijk) biografie, wél realisctisch.
De zuivere schuimtaarten, of om het wat eerbiediger te zeggen: de romans waarin
het minder gaat om weergave van enige werkelijkheid, maar veeleer om taal en
constructie, zijn hier nog niet aan de orde gekomen. Toch zijn ze er wel. Een echte
vertegenwoordiger van dit type literatuur is Margriet de Moors kleine roman
Kreutzersonate (Amsterdam: Contact (2001), pp. 143, €15.95)
De titel van het boek geeft al aan dat andere teksten een rol hebben gespeeld, in
feite gaat het zelfs om een geval dat het begrip ‘intertextualiteit’ uitbreidt, omdat
ook muziekstukken hier van belang zijn. Het begint met Beethoven die een vioolsonate
schreef voor de Franse violist Kreutzer. Aan het eind van de
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negentiende eeuw schrijft Tolstoj zijn novelle De Kreutzersonate, een verhaal waarin
een jaloerse echtgenoot zijn musicerende vrouw vermoordt. Vervolgens componeert
Janáček een strijkkwartet als ‘antwoord’ aan Tolstoj. En nu gebruikt De Moor deze
kluwen van gegevens om haar kleine roman vorm te geven, waarin een blinde
muziekcriticus verliefd wordt op een violiste die juist dat stuk van Janáček speelt.
Kortom, De Moors novelle is kunstmatig in die zin die Oscar Wilde eraan gaf:
niet de kunst imiteert de natuur, maar de natuur (het verhaalgegeven) imiteert de
kunst (muziek en literatuur) die eraan vooraf ging. Dat is een proces dat volgens De
Moor zijn gevaarlijke kanten heeft, want zij wil in haar boek laten zien dat wie zich
overgeeft aan Janáčeks strijkkwartet, ongemerkt geïnfecteerd raakt door de jaloezie
die in de klanken verweven zit. Zo volgen de personages niet alleen het thema van
de muziek, ze gaan er ook naar leven. Vandaar de schokkende ontdekking van de
verteller: ‘In het algemeen is muziek een verschrikkelijk iets’.
Het gaat in deze novelle niet zozeer om personages als wel om patronen: thema's
en motieven die met kleine of grotere variaties terugkomen en al dan niet verwijzen
naar de voorgaande ‘teksten’. Opvallend is bijvoorbeeld de parallelle opbouw: tot
drie keer toe speelt een luchtreis met vertraging een cruciale rol. Ook haar taalgebruik
is bestudeerd. Je zou het taalgebruik kunnen typeren als de
stijl-van-de-omtrekkende-beweging. Een voorbeeld:
‘Maar kijk, zodra hij op het afgesproken uur beneden de zware deur van het
herenhuis open hoorde gaan en weer in het slot vallen, Ines bezat een sleutel, en hij
haar doelgerichte stap tree voor tree naar hem omhoog hoorde komen, dan bestond
er opnieuw niets anders en niets geruststellenders op deze wereld dan zijn begeerte,
die, hoewel ze elkaar vrijwel dagelijks zagen, op het neurotische af heftiger werd en
die, dat moet gezegd, dat was misschien nog het meest versluierende, zonder mankeren
door haar werd beantwoord’.
Een aanspreekvorm (‘maar kijk’) wordt gevolgd door een vertellend gedeelte in
de verleden tijd dat verschillende keren wordt onderbroken door tussenzinnen als
‘hoewel ze elkaar dikwijls zagen’, ‘dat moet gezegd’, ‘dat was misschien nog het
meest versluierende’. Voortdurend wordt op deze wijze in de tekst de hoofdzin
onderbroken door toevoegingen die de boodschap uitstellen. Pertinent weigert De
Moor een recht-toe-recht-aan-zin te schrijven, zoals die bij de meeste auteurs
voortdurend voorkomen. Het gevolg is dat de aandacht van de lezer constant heen
en weer golft alsof hij in een schommelend vliegtuig zit. Uiteindelijk lijkt ook het
verhaal te verdwijnen achter de verwoording. Zo krijgt de ik-verteller vrijwel geen
gezicht en het innerlijk van de jaloerse hoofdfiguur - het type van de mysterieuze
man of vrouw dat in veel van De Moors boeken voorkomt - laat mij volkomen koud.
Maar om psychologisch graafwerk is het de schrijfster kennelijk niet begonnen.
Voor haar is een literaire tekst in de eerste plaats compositie, het gaat om het
kunststuk. Of, zoals ze het onlangs verwoordde, om de manier waarop de feiten
worden verteld en die manier ‘gehoorzaamt aan dezelfde abstracte wetten als de
muziek’. Het is de vraag of in Kreutzersonate het verhaal om deze
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reden niet te abstract blijft, weggezongen van elke concrete betekenis.
Die vraag dringt zich nog sterker op bij het lezen van de grote schuimtaart die ik
voor het laatst bewaard heb: de roman Salomon van Hafid Bouazza (Amsterdam:
Prometheus (2001), pp. 256, geb., €17,95). Bouazza debuteerde met de verrassende
verhalenbundel De voeten van Abdullah, een boek dat critici zelfs tot vergelijkingen
met Marquez verleidde. Daarop volgde de novelle Momo die op heel wat meer
weerstand stuitte. De auteur liet zich wel heel erg door zijn woordverliefdheid leiden,
zozeer dat er nauwelijks meer iets ‘zichtbaar’ bleek. Helaas blijkt uit Salomon dat
Bouazza zich niets van die kritiek heeft aangetrokken. Sterker nog, hij lijkt zich in
dit boek sterker uit te leven dan ooit.
Een roman als deze kan verschillende reacties oproepen. Het lijkt me daarom het
beste het een en ander te citeren om een indruk te geven van wat de lezer die het
boek opent te wachten staat. De eerste bladzij eindigt met de volgende zin:
‘Ik was bijzonder gevoelig voor indrukken; de deuren waardoor de
omgeving bij ons op bezoek komt - mijn zintuigen - werden platgetreden,
de panelen hingen aan hun scharnieren, de drempels waren versleten door
de voetstappen van hordes spoken, waaraan geen ontkomen was: met
vleugelgetrommel fladderden ze ook via de vensters binnen, een ongenode
vlucht slordig dwarrelende vleermuizen’.
De zin staat bol van de beeldspraak, zoveel is duidelijk. Metaforen dienen om onze
zinnen te scherpen, maar gebeurt dat hier ook? Het geluid dat fladderende vleermuizen
maken, verdient dat om vergeleken te worden met ‘getrommel’? En wat zijn dat voor
spoken die drempels kunnen slijten, hoe zien ze eruit? De volgende regel luidt: ‘Hun
gebaleinde vleugels vingen zelfs mijn zwijgen op’. Trommelende vleugels die zwijgen
opvangen, wat moet dat in 's hemelsnaam betekenen? En dat ‘gebaleinde’ - mooi of
belachelijk? Ik zou zo door kunnen gaan, maar zal het niet doen. Liever richt ik mij
tot de auteur: schei er mee uit, Bouazza! Hou op met die idiote ouderwetse woorden
die alleen op de lachspieren werken: ‘Wat kluiverde ze en wat huiverde haar lijf’.
Bij dat ‘kluiveren’ zie ik alleen een beroemde Nederlandse voetballer voor me! Stop
ook met die metaforenmanie: ‘Tijds glimlach vertoonde allercharmanst twee grubben’:
ik heb geen zin om met Van Dale in de hand een boek door te zwoegen, je grubben
kunnen me gestolen worden! Iemand die krampachtig op een al te kunstzinnige
manier wil beelden, laat helemaal niets zien. Hou ermee op, ga terug naar de directere
vorm van je vroege verhalen - als je ten minste geen Arij Prins wilt worden, schrijver
van De heilige tocht (1913), ook zo'n monument van onleesbaarheid waar eens in
de honderd jaar een verdwaalde neerlandicus langs loopt. Salomon is geen schuimtaart,
het is een schuimfontein en wie zich door het boek heen heeft gebeten, moet zich
nog dagenlang de slagroom van het gezicht vegen.
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Anne Marie Musschoot
........... De nieuwe ideeëngeschiedenis komt eraan
Kroniek van de literatuurwetenschap
Het is al een tijdje aan de gang: literaire teksten worden steeds minder gelezen als
‘pure’ literatuur, als ‘wereld in woorden’, maar steeds meer als getuigen van een
tijdsbestel: literaire teksten drukken, net als niet-literaire teksten, ‘de wereld’ uit. Ze
zijn ‘worldly’.
Het is allemaal het gevolg van de ‘cultural turn’ en de ‘ethical turn’ die in de laatste
twee decennia van de vorige eeuw hun beslag hebben gekregen. Het nieuwe
millennium is nu definitief ingezet met een nieuw, een ander concept van literatuur
en dus ook van literatuurwetenschap. Symptomatisch voor de verschuivingen is het
lot van het Nederlandse Tijdschrift voor literatuurwetenschap, dat na amper drie jaar
(1996-1997-1998) al ophield te bestaan. In het eerste nummer van het tijdschrift
signaleerde de redactie dat men vanuit de politiek erop aanstuurde de
literatuurwetenschap in een reservaat op te bergen. De titanenstrijd die woedde tussen
de aanhangers van verschillende paradigmata en die ervoor zorgde dat het vakgebied
een onoverzichtelijk slagveld werd, kon in 1996 nog worden geïnterpreteerd als een
‘methodische pluraliteit’ die tot de charmes van het vak behoorde en niet als een
tekort overwonnen diende te worden. De contradictorische aspecten van het pluralisme
blijken immers complementair en dus productief te zijn in tijden van onbeslisbaarheid
en onzekerheid, in een samenhang waarin normen en waarden hun
vanzelfsprekendheid hebben verloren.
De strijd blijkt nu te zijn gestreden. Het laatste nummer van TvL kreeg van zijn
uitgever (Amsterdam University Press) de boodschap mee dat het blad niet langer
als tijdschrift zou verschijnen maar als Jaarboek. Er werd niet aan toegevoegd dat
het diende te verdwijnen bij gebrek aan belangstelling (lees: te weinig abonnees).
Wel werd meegedeeld dat het Jaarboek net als het tijdschrift een beeld zou geven
‘van de actueel en belangrijk geachte discussies in de (algemene) literatuurwetenschap
en verwante disciplines’.
Het aangekondigde Jaarboek heeft meer dan twee jaar op zich laten wachten en
ligt nu voor ons als Onverwerkt Europa. Jaarboek voor literatuurwetenschap I
(Leuven: Peeters (2001), pp. 243, ISBN 90 429 0987 0, €34). Er wordt wel degelijk,
zoals beloofd, aandacht besteed aan politiek-historische implicaties van de Europese
literatuur van de afgelopen eeuw; er wordt nagegaan hoe in de diverse Europese
literaturen de grote politieke trauma's van de twintigste eeuw
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verwerkt zijn. Opmerkelijk echter is dat de algemene literatuurwetenschap nagenoeg
verdwenen blijkt te zijn: slechts in één bijdrage, waarin Jan van Luxemburg in een
persoonlijke terugblik de ontwikkelingen van de jaren negentig de revue laat passeren,
is de literatuurwetenschap in haar ‘oude’ vorm nog aanwezig. Van Luxemburg
signaleert, wellicht ten overvloede, dat de ALW in de decennia 1960-1990 ‘de wind
heeft mee gehad in Nederland’. Maar: ‘Het lijkt erop dat dit tijdperk voorbij is’. Dat
heeft te maken met de overheidsbezuinigingen, denkt hij, maar ‘ook met de
onduidelijke identiteit van het vak’ (pp. 237). En ook: in Nederland, zoals elders in
de wereld, blijken culturele studies, ‘al dan niet via benoemingen’, de plek van de
literatuurwetenschap(pers) opgeëist te hebben.
Exit de oude algemene literatuurwetenschap dus. En leve de nieuwe
literatuurwetenschap die, als men de bijdragen in dit jaarboek erop naleest, zich
misschien wel aandient als cultuurwetenschap maar in feite een combinatie aanbiedt
van nationale literatuurstudie uit diverse culturen, geschoeid op een globaliserende
ideeënhistorische leest. Ook de traditionele vergelijkende literatuurwetenschap is
hierbij uit het beeld verdwenen. Het nieuw aangeboorde probleemveld stelt
identiteitsconstructie en representatie centraal rond de grote thema's van de
twintigste-eeuwse geschiedenis. Grote thema's dus, net zoals in de ideeëngeschiedenis
die aan het begin van de twintigste eeuw in het spoor van Wilhelm Diltheys
Geistesgeschichte werd ontwikkeld. Maar met dit verschil dat het toen ging om
universele thema's als liefde, dood en vriendschap, en nu om de grote catastrofen
van de afgelopen eeuw: de twee wereldoorlogen, het Francoregime in Spanje, het
Vichytijdperk in Frankrijk, de holocaust of heel in het algemeen het beeld van Europa
bij niet-Europeanen. De ‘verwerking’ en/of interpretatie van dat alles in de respectieve
literaturen levert dus een Europees cultuurbeeld op met politieke allures. In het
volgende Jaarboek zal de heterogene invulling van het begrip ‘klasse’ aan de beurt
komen, ‘niet alleen in de sociologie, maar eveneens in de cultuur- en
literatuurwetenschap’.
In Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie, red. Liesbeth Korthals
Altes en Dick Schram (Assen: Van Gorcum (2000), pp. 412, ISBN 90 232 3640 8,
€29,50) is de ‘oude’ praktijk van de algemene literatuurwetenschap nog zichtbaar in
zijn brede diversiteit. Ook hier wordt gememoreerd dat de (algemene)
literatuurwetenschap, sinds de bloei in de jaren zestig tot stand kwam, internationaal
en ook in Nederland een ‘roerige ontwikkeling’ heeft doorgemaakt. De veelheid van
benaderingen waarin de literatuurwetenschap rond de eeuwwisseling uiteen is gevallen
wordt er niet verketterd maar als complementair beschouwd, ‘als een consequentie
van de complexiteit van de literatuur als object van studie’ (Voorwoord), maar toch
wordt ook hier gealludeerd op de ‘onduidelijke identiteit’ van de literatuurwetenschap:
ze dreigt volledig op te gaan in de ‘huidige interdisciplinaire en intermediale trend’,
waar zij juist voorheen, ‘met de semiotiek als raamwerk, het model leverde voor de
bestudering van andere kunsten en andere vormen van communicatie’.
De bundel Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie geeft geen
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nieuwe koerswijziging aan zoals het Jaarboek, maar registreert ontwikkelingen uit
de voorbije decennia en getuigt van de diversiteit van de onderwerpen die de
literatuurwetenschap anno 2000 nog als relevant beschouwt. De verzamelde bijdragen
zijn bedoeld als eerbetoon aan Elrud Ibsch, die in haar lange academische loopbaan
de evolutie in de algemene literatuurwetenschap op de voet heeft gevolgd en ook ten
dele mede gestalte heeft gegeven. De bundel is dan ook gesneden op maat van de
wetenschappelijke activiteiten van Elrud Ibsch, die sinds haar eerste publicaties in
de jaren zeventig steeds ‘kritisch, nieuwsgierig en gedreven’, de marges heeft verkend
tussen wetenschappelijke distantie en persoonlijke betrokkenheid, zoals de titel
aangeeft.
De samenstellers van dit zeer lijvige huldeboek wijzen er in hun voorwoord op
dat Elrud Ibsch gaandeweg vier gebieden in de literatuurwetenschap heeft
onderscheiden: 1. de interpretatie van literaire werken die gebaseerd is op een
intersubjectieve analyse van de tekst, met behulp van de in de literatuurwetenschap
ontwikkelde instrumenten; 2. het literatuurhistorische onderzoek dat zich volgens
haar zou moeten richten naar de spelregels van het sociaal-wetenschappelijke
onderzoek, maar waaraan grenzen zijn gesteld die inherent zijn aan elk historisch
onderzoek; 3. de reflectie over de rol van literatuur in de samenleving als representatie
en problematisering van normen en waarden; en 4. het sociaal-wetenschappelijke
onderzoek naar het omgaan met literatuur. Aan het laatstgenoemde gebied wordt
nog een afzonderlijke, Engelstalige publicatie gewijd. De bijdragen aan deze bundel
bestrijken voornamelijk de drie eerstgenoemde gebieden, waarin dan verder vier
verschillende thema's worden onderscheiden: de literatuurgeschiedenis, de interpretatie
en de functie van literatuur als getuige en seismograaf van de geschiedenis, waarbij
niet alleen de holocaustliteratuur wordt bestudeerd (een gebied waarop Elrud Ibsch
toonaangevend en stimulerend onderzoekt heeft verricht) maar ook wordt ingegaan
op de problematisering van het object van de literatuurwetenschap.
Opmerkelijk is dat twee van de vier genoemde thema's mooi blijken te sporen met
het onderzoek dat wordt uitgezet in het ‘nieuwe’ Jaarboek voor literatuurwetenschap.
In het licht van het voorafgaande kunnen hieruit alvast twee conclusies worden
getrokken: enerzijds dat de ‘nieuwe’ koers die is aangegeven in het Jaarboek niet
echt een breuk impliceert met ‘voorbije’ ontwikkelingen (dit geldt overigens voor
zowat alle ‘bewegingen’ in de literatuurwetenschap) en anderzijds dat een aanzienlijk
deel van het onderzoek dat door Ibsch werd geëntameerd, sterk actueel blijft. Het
betreft met name de studie van de ‘representatie van het onrepresenteerbare’: de
verwerking van de Tweede Wereldoorlog en de holocaust, in allerlei soorten teksten,
inclusief stripverhalen. Vooral in deel I van het boek worden onder de titel ‘Grandeur
en misère van de literatuurgeschiedenis’ (een allusie op Gomperts, maar die had het
nog over literatuurwetenschap) onderwerpen aan de orde gesteld die uitnodigen tot
reflectie over de vakbeoefening. Zo wordt een pleidooi gehouden voor het integreren
van populaire verhaalkunst, zoals schelmenromans en griezelromans, alsook
detectives, in het onderzoeksgebied; er wordt ook geargumenteerd dat de traditionele
literatuurgeschiedschrijving te exclusief aandacht heeft
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voor constante verandering, terwijl het mechanisme van de reproductie van normen
onderbelicht blijft; en er worden enkele ‘nieuwe’, meer thematische vormen van
literatuurgeschiedschrijving in de praktijk gebracht met onder meer bijdragen over
de functie van het nachtegaalbeeld in de zeventiende eeuw en over de representatie
van de stad in (literaire) teksten van het fin de siècle.
Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie is niet alleen een passende
hommage aan Elrud Ibsch maar biedt ook een adequaat beeld van de diversiteit van
het onderzoeksgebied van de - tot anno 2000 - nog steeds algemene
literatuurwetenschap.
Dat de ‘traditionele’ algemene literatuurwetenschap nog niet helemaal is verdwenen
en bovendien mogelijkheden te over heeft voor een soepele aanpassing aan de nieuwe
ontwikkelingen, mag overigens nog blijken uit een handzame kleine inleiding,
Orientierung Literaturwissenschaft. Was sie kann, was sie will, door Rainer Grübel,
Ralf Grüttemeier en Helmut Lethen (Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag (2001),
Rowohlts Enzyklopädie, pp. 224, ISBN 3 499 55606 5, €9,50). Het gaat om een Duits,
zeer elementair handboekje dat zich richt tot de beginnende student. Een van de
auteurs, de extramurale neerlandicus Ralf Grüttemeier, werkzaam aan de
Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, heeft er echter voor gezorgd dat een
niet onaardig aantal voorbeelden uit de Nederlandse literatuur als illustratiemateriaal
wordt opgevoerd (o.m Multatuli en W.F. Hermans), wat de inleiding ook voor
Nederlandstalige studenten extra aantrekkelijk maakt. Het boekje kan overigens in
eerste instantie worden aanbevolen omdat het op een heel beknopte, verhelderende
manier de klassieke of traditionele literatuurwetenschap aanvult met zeer actuele,
eigentijdse inzichten. Dat is: met aandacht voor het functioneren van literatuur, met
oog voor de lezer, met het besef dat literaire waarde niet een eigenschap is die vervat
zit in de tekst, maar een product van instituties als literaire kritiek en
literatuuronderwijs. En dat niet de auteur van het literaire werk in eerste instantie
belangrijk is, maar wel de zich onafhankelijk daarvan veranderende literatuur. De
auteurs van het handboek zetten dus niet een directe stap in de richting van de
cultuurwetenschap, maar werken zeer bewust aan een plaatsbepaling van de literatuur
in de cultuur.
De samenwerking van een slavist, een neerlandicus en een germanist heeft een
interessante kruisbestuiving opgeleverd. Zo wordt hier aandacht gevraagd voor het
poëticale onderzoek, waarbij wordt gewezen op de invloedrijke typologie van de
Amerikaanse literatuurwetenschapper M.H. Abrams (met de vier poëtica's: mimetisch,
autonomistisch, expressief en pragmatisch), die in de Nederlanden bekend is geworden
vooral dank zij de publicaties van A.L. Sötemann en die tot dusver in Duitsland
relatief weinig aan bod is gekomen. Een ander voorbeeld van directe ‘bruikbaarheid’
van ‘Nederlands materiaal’ in de Duitse theorievorming is de receptie van het werk
van Cees Nooteboom. Diens Die folgende Geschichte werd in 1991 door de
literatuurpaus Marcel Reich-Ranicki de hemel ingeprezen in het invloedrijke
televisieprogramma ‘Das literarische Quartett’. De auteurs wijzen op de invloed van
dit
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programma op het uitzonderlijke verkoopsucces van Nooteboom in Duitsland, terwijl
hij in Nederland niet tot ‘de grote drie’ van de naoorlogse literauur wordt gerekend.
Het ‘geval’ wordt aan alle kanten bekeken - er wordt ook nog rekening gehouden
met het feit dat de Nederlandstalige literatuur ‘Schwerpunkt’ was tijdens de
Buchmesse in Frankfurt in 1993 - en dient uiteindelijk als bewijs of illustratie van
het gegeven dat ‘textorientierte Ansätze’ steeds tekortschieten. Alleen een onderzoek
van het hele literaire systeem (met de instituties die eromheen zitten) blijkt immers
een verklaring te kunnen opleveren voor het succes van de Nederlandse literatuur
op de Duitse boekenmarkt aan het begin van de jaren negentig.
Het zou handig zijn mochten we over een dergelijke, geactualiseerde inleiding in
de (algemene) literatuurwetenschap beschikken in het Nederlands. Dat is helaas niet
het geval, wat des te meer doet betreuren dat de aula-pocket Algemene
literatuurwetenschap van Barend van Heusden en Els Jongeneel niet meer wordt
herdrukt. Er is inmiddels wel een nieuw, driedelig handboek voor studenten aan de
Open Universiteit verschenen bij uitgeverij SUN in Nijmegen, dat door zijn omvang
zelf al niet kan voldoen aan de omschrijving ‘handige kleine inleiding voor
aankomende studenten’. Maar daarover kunnen we het nog hebben in de volgende
kroniek algemene literatuurwetenschap.
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Ludo Beheydt
........... IJkpunten en begrippen voor een ‘culturele identiteit’
Kroniek cultuur en maatschappij
Inleiding
‘Een nationaal gevoel, dat zich niet spiegelen kan in de roerloosheid van het verleden,
mist de grondslag van zijn wezen. Het leven van een natie is historie, zoals het leven
van een enkele mens historie is’, schreef Huizinga, waarmee hij niet alleen een
essentieel aspect van de culturele individualiteit maar ook van de culturele identiteit
karakteriseerde. Een culturele identiteit - zoveel hebben de studies van onder meer
Hobsbawm, Anderson en Gellner ondertussen duidelijk gemaakt - is een ‘verbeelde
gemeenschap’, het resultaat van een toeschrijvingsproces. Een culturele identiteit
ontstaat als een samenleving kiest voor een groepsverbondenheid die ze zelf definieert
op grond van gemeenschappelijke waarden en normen en op grond van een
gemeenschappelijk verleden. Culturele identiteit is een toeschrijvingsproces dat
wortelt in een historisch continuïteitsbesef. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
jonge naties zich beijveren om zichzelf een groots verleden aan te meten en de
proto-natie te zien als een uitvloeisel van een natuurlijk historisch proces.
Dat was in het jonge proto-nationale Nederland van de late zestiende eeuw niet
anders. Reeds in 1571 had de Synode der Gereformeerde Kerken zich tot Marnix
van Sint Aldegonde gewend met het verzoek ‘dat hij een Historie der dingen, die in
sommige jaren herwaerts geschied zijn, beschrijve’. Maar kennelijk was de tijd toen
nog niet rijp voor een dergelijk ‘nationaal’ werk. Pas in 1595 zou het eerste deel
verschijnen van een geschiedenis van de opstand tegen de Spaanse onderdrukker
van de hand van de Haarlemse notaris Pieter Bor, weldra gevolgd overigens door
Van Meterens Historie der Nederlandscher ende haerder Na-buren Oorlogen en
Geschiedenissen. Toch wordt het wachten tot het verschijnen van P.C. Hoofts
Nederlandsche Historiën (1642) vooraleer Nederland zijn groots verleden krijgt
waarin het zich kan spiegelen. De Nederlandsche Historiën is het intellectuele cadeau
van de Drost van Muiden aan zijn landgenoten. Deze schitterende creatie van een
nationale geschiedenis, compleet met een heel eigen Bataafse gezagsvorm, had een
bevestigend en bemoedigend effect op het prille identiteitsgevoel. De jonge
Nederlandse natie kreeg daarmee de ijkpunten waarop het de subjectieve constructie
van de nieuw verworven gemeenschappelijke identiteit kon verankeren.
Nochtans moet men erop bedacht zijn dat de geschiedenis waarin de
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nationale en culturele identiteit de ‘grondslag van haar wezen’ vindt, ten minste in
twee opzichten een illusie is. In de eerste plaats is die grondslag een illusie omdat
de geschiedschrijving onvermijdelijk product is van historicisme. De subjectieve en
gekleurde selectie uit de onontwarbare en onomvatbare rijkdom van het verleden
leidt tot vertekening. Gewild of ongewild. Ernest Renan had het goed gezien, toen
hij in zijn onvolprezen essay uit 1882 Qu'est ce qu'une nation? schreef: ‘L'oubli, et
je dirai même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la formation d'une
nation’. [Het vergeten, en ik zou zelfs zeggen de historische fout, zijn een essentiële
factor in de vorming van een natie]. De natie immers, herschept voor zichzelf de
geschiedenis als een geflatteerd zelfportret: wat niet past in de idealisering wordt
onverbiddelijk achterwege gelaten. Hooft is in dit opzicht geen uitzondering, hij
belooft geen waarheid te verzwijgen ‘'t en waare zij tot schaade mijns vaaderlands
strekte’.
Het historicisme is niet de enige illusie waarop het beroep op de traditie teert. De
culturele erfenis waarnaar wordt verwezen is meestal verwoord in een taal die niet
meer de taal van de huidige cultuurgemeenschap is. Hooft schreef wel Nederlands,
maar dat Nederlands is niet meer direct toegankelijk voor de hedendaagse lezer.
Eigenlijk is het Nederlands van Hooft een vreemde taal die een andere cultuur
verwoordt en die in een andere cultuur is ingebed. Van Hoofts taal zien we dat wellicht
nog geredelijk in, omdat de historische taalafstand zo groot is dat we direct merken
dat zijn teksten zonder historisch woordenboek niet zonder meer toegankelijk zijn.
Maar zijn we bereid te aanvaarden dat ook teksten die veel dichter bij ons liggen al
evenmin direct toegankelijk zijn? Gaan we er niet te gemakkelijk en eigenlijk
voetstoots van uit dat begrippen die ons bekend voorkomen - zelfs historische
kernbegrippen als beschaving, cultuur, vaderland, vrijheid, democratie, tolerantie hetzelfde betekenden in de negentiende eeuw als vandaag? Is dit geen historische
illusie waarvan vooral de hedendaagse cognitieve taalkunde ons maar al te sterk
bewust maakt? Iedere cultuur is op een bepaald ogenblik verwoord in een taal die
met haar associaties, haar polysemie en haar metaforie een verbaal wereldbeeld en
een verbale cultuur schept die slechts geldig zijn voor de samenleving van dat moment.

Le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger.
(E. Renan)
[De vooruitgang van de historische studie is vaak een gevaar voor de nationaliteit.]
Met de voorgaande overwegingen nog in het achterhoofd is het bijzonder spannend
kennis te nemen van de resultaten van het historisch onderzoek dat enkele jaren
geleden gestart werd naar de geschiedenis van een aantal Nederlandse begrippen.
De resultaten van deze Nederlandse begripsgeschiedenis die de uitkomst zijn van
een project dat op initiatief van het Instituut voor Cultuurgeschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam tot stand is gekomen, zijn nu neergelegd in een drietal
boeken die respectievelijk de begrippen vaderland, beschaving en vrijheid behandelen.
Het eerste deel van deze serie Vaderland, een
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geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 onder redactie van N.C.F. van Sas
(Amsterdam: Amsterdam University Press, ISBN 90 5356 347 4, pp. 477, €36,08) is
om verschillende redenen een interessante inleiding. Om te beginnen krijgen we in
een Ten geleide van W.R.E. Velema een boeiende en noodzakelijke toelichting bij
de Nederlandse begripsgeschiedenis, waarin wordt uitgelegd hoe die
begripsgeschiedenis zich onderscheidt van de lexicografie en van de
ideeëngeschiedenis. Anders dan de lexicografie beperkt de begripsgeschiedenis zich
tot enkele grondbegrippen die ‘gedurende lange tijd een prominente en centrale rol
in het maatschappelijke vertoog hebben gespeeld’ (pp. xiv) en worden die
kernbegrippen ‘intensiever en vanuit een grotere variëteit aan invalshoeken
bestudeerd’ (pp. xv). Dat is zeker waar als we het begrip ‘vaderland’ in dit eerste
boek bekijken. Het wordt in zijn historische evolutie bekeken en dit zowel door
historici, kunsthistorici, literatuurkenners als taalkundigen. De verdienste dat door
een grote diversiteit aan benaderingen een rijkere visie op het begrip in zijn
maatschappelijke context wordt verkregen, heeft echter als keerzijde dat het aan het
eind van de bundel nagenoeg onmogelijk is om een synthese te maken van het
vaderlandbegrip in zijn diachrone ontwikkeling, maar ook niet in zijn contemporaine
synchrone gebruik. Het grootste bezwaar is wel dat ook geen poging tot een dergelijke
synthese gedaan is. Het inleidende essay over het begrip ‘vaderland’ van N.C.F. van
Sas heeft jammer genoeg niet deze strekking: het beperkt zich tot een beknopte
leesgids.
De diversiteit in aanpak maakt ook de vergelijking van de bijdragen erg moeilijk,
want bijvoorbeeld het op zichzelf lezenswaardig essay van Mieke B. Smits-Veldt
over ‘Het vaderland’ bij Hollandse rederijkers laat nauwelijks vergelijking toe met
het stuk van Willem van den Berg over Het denken over het vaderland in de
letterkunde van de eerste decennia van de negentiende eeuw. Voorts kan ik alleen
maar bevestigen wat Velema in zijn inleiding nogal luchthartig opmerkt over de
linguïstische benadering van het begrip, namelijk dat ‘aan de linguïstiek met vrije
hand ontleend’ (p. xi) is, sterker nog: ik zou zeggen dat ‘met de linguïstiek de hand
gelicht is’. En dat is dubbel jammer bij een boek dat zich presenteert als een
begripsgeschiedenis. Willen wij een goed beeld krijgen van het contemporaine gebruik
van Nederlandse grondbegrippen dan dringt zich juist als eerste fase van een grondige
historische begripsanalyse een systematische semasiologische en onomasiologische
(en niet ‘onomastische’! pp. xi) analyse op van de begrippen. De bijdrage van de
taalkundige Jan Noordegraaf over Vaderland en moedertaal is zeker geen aanzet tot
een dergelijke preliminaire analyse. Hij beperkt er zich immers toe de constant
gelegde relatie tussen taal, volk en vaderland overvloedig te illustreren. Een
taalkundige analyse die zowel semasiologisch was, dat wil zeggen een benadering
van de woordvorm naar de verschillende betekenissen, als onomasiologisch, dit wil
zeggen van het begrip naar de verschillende woorden om dat begrip te benoemen,
zou een vast stramien geboden hebben waarop de andere bijdragen zich hadden
kunnen baseren. De taalkundige modellen om dit aan te pakken zijn in de Nederlandse
taalkunde beslist voorhanden. Ik verwijs hier slechts naar de werken van Dirk
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Geeraerts Woordbetekenis (1986) en Wat er in een woord zit (1989) of naar het
tweede hoofdstuk van de Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap van R.
Dirven en M. Verspoor (1999). Voor de diachrone aanpak van de semantische
ontwikkeling op basis van teksten kan exemplarisch verwezen worden naar het
recente proefschrift van Nicoline van der Sijs. Hoewel vanuit cultuurhistorisch
standpunt het Vaderlandboek dus niet helemaal bevredigend genoemd kan worden,
zijn de aparte studies over bijvoorbeeld de relatie tussen literatuur en nationaal gevoel
wel interessant, vooral omdat zij hier verkennend werk presenteren.
Het tweede boek in deze reeks, Vrijheid, een geschiedenis van de vijftiende tot de
twintigste eeuw (ISBN 90 5356 348 2, pp. 371, €31,54) onder redactie van E.O.H.
Haitsma Mulier en W.R.E Velema is vergelijkbaar met het eerste, met dit verschil
echter dat het inleidende essay van Velema over het Nederlandse vrijheidsbegrip
toch meer in de buurt komt van de verlangde synthese, al geldt ook hier dat een
onderliggende onomasiologische en semasiologische benadering van het begrip tot
een helderder aanpak van zowel de inleiding als de afzonderlijke artikelen zou hebben
bijgedragen. Dit boek geeft duidelijker aan dan dat over het ‘vaderland’ dat het begrip
‘vrijheid’ wisselende invullingen gekregen heeft die politiek bepaald waren, gaande
van ‘politieke gemeenschap gekenmerkt door zelfbestuur’, over ‘gewetensvrijheid’,
‘afwezigheid van een eenhoofdig gezag’, ‘actieve en permanente volkssoevereiniteit’
tot en met de blijvende waardentrits ‘burgervrijheid, tolerantie en handelsvrijheid’.
Interessanter voor deze kroniek is het derde boek dat zich onder de titel Beschaving
(ISBN 90 5356 477 2, pp. 360, €24,90) onder redacteur Pim den Boer richt op een
historische analyse van de grondbegrippen ‘beschaving’ en ‘cultuur’ uit de
Nederlandse geschiedenis. Een gelukkige verbetering in dit derde deel is niet alleen
dat hier ruime aandacht besteed wordt aan internationale vergelijkingen, maar ook
dat er meer naar de recente ontwikkeling van het begrip is gekeken. De internationale
vergelijking toont globaal gesproken aan dat op het moment dat in de achttiende
eeuw het Frans en het Engels vrijwel op hetzelfde ogenblik ‘civilisation’ en
‘civilization’ ijkten, het Nederlands geen vergelijkbaar neologisme invoerde, maar
bleef vasthouden aan ‘beschaving’: ‘Het Nederlands vormde hiermee een unieke
begripsmatige uitzondering’ (p. 9). Pas rond 1990 brak de weerstand, maar toen werd
de term ‘cultuur’ zo populair dat hij meteen ‘beschaving’ verdrong.
Andere verschillen tussen dit deel en de vorige twee is dat er minder bijdragen
zijn, die daardoor uitvoeriger en grondiger zijn en dat er een systematische ordening
in de artikelen is aangebracht, wat ten zeerste bijdraagt tot de leesbaarheid. Het boek
is ingedeeld in vier rubrieken. In de eerste, ‘vergelijkende’ rubriek wordt via
taalvergelijking een maatschappelijke en historische contextualisering van het
Nederlandse begrip betracht. De daaropvolgende ‘onomasiologische’ rubriek bevat
proeves van begripsveldconstructie, waaronder W.P. Gerritsens ondertussen klassiek
geworden studie van ‘hoofsheid’, Wesselings benadering van het begrip ‘civilitas’
bij Erasmus en Grootes' studie van
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‘heusheid’ en ‘beleefdheid’ in de zeventiende eeuw. Hier is het echt jammer dat geen
gemeenschappelijk onomasiologisch beschrijvingsmodel is gebruikt. De
vergelijkbaarheid en de samenhang zouden erbij gewonnen hebben. De derde,
‘kunsthistorische’ rubriek is een breed opgezet visueel beeldverhaal dat door diversiteit
van beelden die vaak nogal willekeurig gekozen lijken, meer ‘beeld’ dan ‘verhaal’
is. De enige verbindende factor in die beeldenlawine is ‘opvoeding’, maar zelfs dit
verband is niet systematisch uitgewerkt. De vierde afdeling, die we met recht
‘semasiologisch’ mogen noemen, omdat hier van het woord ‘beschaving’ uitgegaan
wordt om de polysemie en de metaforie af te tasten in vergelijking met concurrerende
termen, is vooral interessant omdat ze de diachrone verschuiving in de betekenis
onder druk van veranderende maatschappelijke omstandigheden zo treffend illustreert.
De drie boeken samen tonen in de eerste plaats hoe cultuur- en tijdgebonden begrippen
wel zijn, ze tonen daarnaast de discontinuïteit en de dynamiek van de cultuur en hoe
die zich afspiegelen in het evoluerende taalgebruik. Wie een aantal van de artikelen
in deze bundels grondig leest, zal met minder gemak spreken over ‘de’ cultuur der
Nederlanden. Begripsgeschiedenis reveleert de historische relativiteit van elke
discussie over cultuur, maar ook de historische relativiteit van wat we nogal
gemakkelijk aanduiden als de culturele identiteit.

‘Nederlands geestesmerk’ in ijkpunten
Toch mag de historische afbreuk ons niet meteen afschrikken. Het is niet omdat de
historische analyse het begrip ‘culturele identiteit’ relativeert en eventueel onttakelt
dat de culturele identiteit geen bestaansrecht meer zou hebben. Integendeel, de
psychologische behoefte die samenlevingen hebben om zich als een cultuur te
identificeren en te profileren, maakt dat naast het rationele relativisme de poging om
de culturele identiteit ook in haar historische dimensie te vatten bestaansrecht heeft.
‘Nederlands geestesmerk’ zoals Huizinga het een beetje ouderwets uitdrukte moet
ook historisch worden gepeild. In het besef van het voorlopige van hun pogen, moeten
historici steeds weer en met respect voor de traditie de cultuur van hun tijd proberen
te verwoorden in haar dynamiek en haar continuïteit.
Al is dat waarschijnlijk niet de eerste bedoeling geweest van het grote project
‘Nederlandse cultuur in Europese context’, voor mij is dat wel het belang van dit
project dat zijn bekroning gevonden heeft in vier imposante studies, geconcentreerd
op vier ijkpunten: de jaren rond 1650, 1800, 1900 en 1950-1970.1 Het eerste deel
1650. Bevochten eendracht heb ik al uitvoerig besproken in een eerdere kroniek. Nu
wil ik de andere drie delen van dit prestigieuze en gewichtige (ook letterlijk!) project
de revue laten passeren.
1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag: Sdu Uitgevers, ISBN 90
120862 13, €45) is net als de andere delen een lijvig en royaal uitgegeven boekwerk
over een dwarsdoorsnede in de Nederlandse geschiedenis, waarin gepoogd wordt
een brede interdisciplinaire benadering van de cultuur te presen-
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teren in de moeilijke periode waarin de Republiek haar centrale positie in het
toenmalige Europa had verloren en zich in de warrige revolutionaire patriottentijd
had ontwikkeld tot een enigszins vleugellamme nationale eenheidsstaat. Het jaar
1800 leent zich, doordat het middenin hectische ontwikkelingen valt, al niet zo goed
tot de beoogde dwarsdoorsnede, zodat we voor dit deel al meteen met een afwijkende
aanpak zitten. De auteurs, Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, een hoogleraar sociale
geschiedenis van de literatuur en een hoogleraar cultuurgeschiedenis na de
Middeleeuwen, hebben zich een speelruimte van een jaar of vijftien aan weerszijden
van hun ijkpunt veroorloofd en een enkele keer ook een langere aanloop genomen.
De ijkpuntbeschrijving moet daardoor eigenlijk wijken voor de traditionele causale
periodebeschrijving. Nog in een ander opzicht wijkt dit deel af van de
intentieverklaring van het project: de schrijvers hebben als rode draad voor hun
beschrijving gekozen voor het publieke debat: dat was in die tijd een nieuw cultureel
evenement. Dat publieke debat, dat zich afspeelde in tijdschriften, spectatoriale
geschriften, dichtgenootschappen, salons, koffiehuizen en sociëteiten had vier thema's:
de maakbaarheid van de mens, de maakbaarheid van de samenleving, de nationale
geldingsdrang en het culturele verval. Om op basis hiervan een groots werk over de
patriottentijd te schrijven valt niet mee. De auteurs hebben hun best gedaan, maar
het blijft een periode van saaiheid, middelmaat en burgerlijkheid. De informatieve
densiteit van hun lijvig werk en de geïllustreerde reportages vermogen niet helemaal
de dorheid van de eindeloze ‘blauwdrukken voor een samenleving’ weg te nemen:
regelneverij is minder interessant dan revolutionaire heisa.
De schrijvers van 1900. Hoogtij van de burgerlijke cultuur (Den Haag: Sdu Uitgevers,
ISBN 90 120862 21, €45) hadden dan eigenlijk een gemakkelijker taak. De periode
rond 1900 wordt immers wel eens de ‘tweede Gouden Eeuw’ genoemd en Jan Bank
en Maarten van Buuren hebben zich dan ook vol overgave op hun dankbare taak
gestort. Met de opbloei van kunst, wetenschap en economie is de ‘tijd van twijfelzucht
en wankelmoedigheid voorbij’ schrijft Verwey. Nederland is in 1900 vol goede
moed. Het beruchte fin de siècle-pessimisme krijgt hier nauwelijks kans. Er is dus
materiaal te over voor een schitterend boekwerk. Geleerden als Lorentz en Zeeman
wonnen Nobelprijzen. De Tachtigers hadden de duffe burgerkunst verketterd en een
nieuwe gemeenschapskunst deed haar intrede. Toorop, Berlage, Mondriaan
veroorzaakten een ongeziene kentering in de plastische kunsten, Van Eeden, Gorter,
Roland Holst engageerden zich zowel sociaal als literair. Het enige probleem voor
de redacteuren was natuurlijk dat er al een schitterend magnum opus bestond van de
westerse wereld rond 1900, namelijk het nog steeds niet verouderde Op het breukvlak
van twee eeuwen van de Nederlandse historicus Jan Romein. Dat eenmanswerk te
overtreffen met een nog betere synthese, leek bij voorbaat onbegonnen werk. De
auteurs hebben dan ook wijselijk geopteerd voor een keuze van thema's. Zij zijn dus
de grote synthese uit de weg gegaan en ze hebben ook niet gestreefd naar
encyclopedische volledigheid. In dat opzicht
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verschilt hun werk overigens wel sterk van 1800. Het is jammer dat in dit deel, dat
zo expliciet onder het motto staat van het door Verwey geconstateerde ontluikende
europeanisme (‘Wij zien dat in het laatste vierde van de vorige eeuw Nederland hoe
langer hoe krachtiger heeft deelgenomen aan het europeesche leven’, p. 13), de
Europese context niet systematisch als uitgangspunt is gekozen voor de bespreking.
Dat was een uitdaging die de auteurs hadden moeten aangaan. Ik geloof ze op hun
woord als ze zeggen dat een systematische vergelijking met de Europese context
vooralsnog utopisch is, maar ze hadden alvast een poging kunnen doen. Hun werk
zou gewonnen hebben aan samenhang en aan geloofwaardigheid. De schaarse keren
dat daar pogingen toe zijn ondernomen, leveren voor mij de interessantste bladzijden,
zoals bijvoorbeeld de bladzijden over de relatie tussen het Franse symbolisme, het
Nederlandse symbolisme en Mondriaans esthetica (hoofdstuk 5). Door de Europese
context te schetsen wordt aannemelijk gemaakt dat ‘Mondriaans nieuwe beelding
de bedoeling had een diepere werkelijkheid op symbolische wijze weer te geven’ (p.
227).
In het laatste deel is de ijkpuntidee al meteen resoluut verlaten. 1950. Welvaart in
zwart-wit (Den Haag: Sdu Uitgevers, ISBN 90 120862 3 X, €45) onder redacteurschap
van Kees Schuyt en Ed Taverne, een socioloog en een architectuurhistoricus, beslaat
de hele periode tussen 1945 en 1973. Niets ijkpunt dus. Ook in dit deel hebben de
auteurs zich niet gewaagd aan een globale synthese, zij hebben zich gericht op de
fundamentele veranderingen die Nederland op economisch, sociaal en cultureel
gebied heeft doorgemaakt. Dit boek is ook minder een echte cultuuranalyse dan de
vorige delen, althans van de cultuur met grote C. De architectuur komt er dan weer
wel goed af, maar er is - zeker voor deze periode - een aperte onderschatting van de
diversiteit van de visuele kunst, de mediacultuur en de popmuziek. Het opengooien
van het maatschappelijk bestel onder druk van de dynamiek van de welvaartsstaat
en de economische boom leidde tot een explosieve maatschappelijke verandering
waarin de nieuwe media, de jongerencultuur, de infrastructurele omwentelingen een
onherkenbaar Nederland schiepen. De sociologische en economische analyses zijn
gedegen en gestructureerd door het boek getrokken. De stappen zijn duidelijk:
welvaart in wording en de reconstructie van Nederland leiden tot geboorte-explosie,
consumptiegedrag, verzorgingsstaat en onderwijsdemocratisering, maar ook tot
secularisering, ontzuiling en gezagscrisis. Die ontwikkeling blijft niet zonder gevolg
in de kunsten: internationalisering, snelle vernieuwing, bevrijding zijn daarbij
sleutelwoorden. Na 1973 zijn de grenzen van de groei bereikt en evolueert Nederland
naar een multiculturele maatschappij en één zaak staat buiten kijf: de tijd van voor
1973 komt nooit meer terug.
Met dit laatste deel is dit dure, prestigieuze cultuuroverzicht van Nederland afgerond.
Is het nu ook geworden wat ik ervan gehoopt had? Ten dele slechts, ik blijf wat
verwonderd staan kijken naar de ijkpunten. Ze geven heel veel informatie, ze zijn
ook groots opgezet, maar op het eerste deel na mis ik de synthese.
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De interdisciplinariteit die hier als het grote toverwoord werd gehanteerd, is te ongelijk
over de delen verdeeld. De stijl van de bijdragen - zelfs binnen de delen - is te ongelijk
en wat ik nog het meest mis, is een samenhang. Ik wil best aannemen dat die breukdata
de juiste ijkpunten zijn, maar dat is mij na de zware lectuurslag toch nog niet
overtuigend uitgelegd. De relatie tussen de delen en het belang van de ijkpunten zijn
mij aan het einde van de eindeloze lectuur nog steeds niet duidelijk. De wisselende
accenten in de verschillende delen, de diversiteit in de specialismen van de auteurs
en een gebrek aan coördinerende sturing over de delen heen hebben een ongelijk
cultuurbeeld opgeleverd. Ik verlang nu meer dan ooit naar een synthese à la Romein
of Huizinga, met een visie, een samenhangende interpretatie en in een uniforme stijl.
Maar misschien mag ik dat in deze postmoderne tijd niet meer verlangen en moet ik
leren leven met de deconstructie en de verbrokkeling. Alleen blijf ik dan met de
behoefte zitten aan een ongebroken spiegel voor mijn culturele identiteit. En dat is
maatschappelijk en cultureel een legitieme verwachting die ik deel met al wie zich
wenst thuis te voelen in de wereld van vandaag.

Eindnoten:
1 Zie hiervoor ook Groeneveld pp. 27-28.
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........... Besprekingen en aankondigingen
Eliza Gustinelly, Christina Suprihatin, Lilie M. Roosman, Eva Catarina,
Ietje van den Born (2000), Welkom in Indonesië. Nederlands voor toerisme.
Cursistenboek. Jakarta: Erasmus Taalcentrum.
Eliza Gustinelly, Christina Suprihatin, Lilie M. Roosman, Eva Catarina,
Ietje van den Born (2001), Welkom in Indonesië. Nederlands voor toerisme.
Docentenboek. Jakarta: Erasmus Taalcentrum 2001. CD voor de docent.
Cassettes voor de cursist. (Belangstellenden kunnen contact opnemen met
het Erasmus Taalcentrum te Jakarta, fax + 62 21 525 0379).
Welkom in Indonesië. Nederlands voor toerisme is de titel van een pakket lesmateriaal
voor studenten die Nederlands studeren aan een opleiding voor toerisme in Indonesië
en al een basiscursus hebben gevolgd. De meeste titels die met ‘Welkom’ beginnen,
hebben als context het land van de doeltaal (Welkom. Een kennismaking met de
Nederlandse taal voor nieuwkomers, Bienvenue en France, Selamat datang di
Indonesia). In die zin suggereert Welkom in Indonesië iets anders. Dat klopt. In
Welkom in Indonesië zijn de Nederlandse taal en de Indonesische cultuur geïntegreerd.
Daarnaast is het leren van de taal gekoppeld aan vakspecifieke inhoud (‘content
based’).
De doelstellingen zijn toegespitst op een specifieke sector: ‘een gesprek voeren
en begrijpen over onderwerpen die in de toeristische sector voorkomen’, ‘teksten uit
reisgidsen lezen’, etc.
De inhoud van de teksten is afgestemd op de doelgroep. Het centrale thema is een
nostalgische reis van het echtpaar Van den Berg op Java. Deze verhaallijn geeft een
prettige structuur aan het materiaal en er wordt vocabulaire aangeboden dat relevant
is voor gidsen op Java.
De inleiding vermeldt dat er van te voren een inventarisatie is gemaakt van situaties
waarin de leerder moet kunnen functioneren. Hoewel die situaties specifiek zijn, zijn
de taalfuncties die in relatie daarmee aangeboden worden van algemene aard. Ik zou
me kunnen voorstellen dat in een volgend deel ook aandacht wordt besteed aan
beroepsspecifiek taalgebruik (‘u ziet hier’, ‘aan uw linkerhand’, stijl, register, opbouw
van een monoloog, etc.)
Vanuit het standpunt (dat ik huldig) dat taal en cultuur zo verweven zijn dat je
ze niet kunt scheiden, deed het aanvankelijk enigszins vreemd aan lesmateriaal
Nederlands te zien dat zó verweven is met de Indonesische
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cultuur. Maar dat is inherent aan de doelstelling. Van de mooie voorbeelden van
reflectie op cultuurverschillen die het materiaal bevat (‘Wat zou u doen als u een
Nederlandse toerist was?’) hadden er van mij meer in gemogen. Door de Indonesische
context ontstaan er taalvermengingen in de teksten als ‘De man die het wayangverhaal
speelt wordt dalang genoemd’ en ‘Ben jij graag thuis of ben je liever in de kost?
(“inde kos” = “op kamers”)?’ Misschien vormt deze leergang de basis voor een
variant modern Indisch-Nederlands, opvolger van dat prachtige Indisch-Nederlands
uit ‘tempo doeloe’ dat sommige oudere Indonesiërs nog spreken.
Het materiaal bevat geen Indonesisch op de plekken waar je dat in contrastieve
leergangen vaak tegenkomt (instructies, vertaling van idioom, docentenhandleiding).
Ik vind dat verheugend. Het gaat immers om gevorderde studenten. Daarnaast moeten
de docenten aangespoord worden de doeltaal te gebruiken als voertaal in het
onderwijs: hoe meer taalaanbod hoe beter. Het enige waar de moedertaal iets meer
ingezet had kunnen worden, is op het gebied van woordenschat. Een register van
woorden met een vertaling in het Indonesisch zou de cursisten veel opzoektijd kunnen
besparen.
Didactische uitgangspunten worden niet geformuleerd door de auteurs, maar af te
leiden valt dat de leergang communicatief is. In hoeverre de didactiek specifiek is
voor de situatie in Indonesië, kan ik niet beoordelen. Wel valt op dat er een zeer
uitgebreide docentenhandleiding is en dat het zelfstandig leren geen belangrijk doel
is. Alleen bij woordenschat- en grammatica-oefeningen wordt aangegeven dat ze als
huiswerk kunnen worden gegeven. Gezien het grote aantal leesteksten en het advies
om klassikaal alles te bespreken, houd ik mijn hart een beetje vast. Als er maar genoeg
tijd overblijft voor die broodnodige spreekopdrachten, waarvan er zoveel zijn, zo
goed bedacht en zo gestructureerd aangeboden!
Welkom in Indonesië is leuk en gevarieerd materiaal. Een interessant voorbeeld
van een op maat gesneden vt-leergang. Als regelmatige bezoeker van Java vind ik
het ook een handig reisgidsje. Ik zie uit naar deel 2: over Sulawesi en Bali, toch?
- Alice van Kalsbeek

Andrzej Dabrówka (1999), Slownik pisarzy niderlandzkiego obszaru
kulturowego - flamandzkich i holenderskich, nowolacinskich, surinamskich,
afrykanerskich i fryzyjskich (= Woordenboek van schrijvers uit het
Nederlandse cultuurgebied - Vlaamse en Hollandse, Neolatijnse,
Surinaamse, Afrikaanse en Friese schrijvers). Warszawa: Wiedza
Powszechna.
De Warschause neerlandicus Andrzej Dabrówka (voorheen Universiteit Warschau,
nu Poolse Academie van Wetenschappen) is auteur van het eerste Poolse
‘Woordenboek van schrijvers uit het Nederlandse cultuurgebied’. Zijn woordenboek
is een enorme prestatie: zo veel informatie, zo veel gegevens en zo veel interpretaties
- en dit alles door slechts één auteur bijeengebracht! Chapeaux bas!
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Het omvat 1345 ingangen ondergebracht in 5 hoofdstukken: 1) verreweg het grootste
hoofdstuk bespreekt de Nederlandse, dat is de Vlaamse en Hollandse literatuur (zoals
het er in het Pools staat), 2) de Neolatijnse literatuur van de Nederlanden (15
ingangen), 3) de Surinaamse literatuur (38 ingangen), 4) de Afrikaanse literatuur (92
ingangen) en 5) de Friese literatuur (71 ingangen). Het laatste deel van het
woordenboek (één derde van het geheel) wordt gevormd door vier registers:
Nederlandstalige titels, Poolstalige titels, personenregisters (met namen van buiten
het Nederlandse cultuurgebied) en een concordantie van genres, stromingen en
dergelijke. Dankzij deze registers is het boek zeer gebruikersvriendelijk. Er zijn hier
niet alleen namen van personen te vinden, maar ook titels van anoniem verschenen
werken (meestal uit de Middeleeuwen), titels van tijdschriften en zelfs literaire
verschijnselen zoals bv. ‘prozaroman’ (met de in het Pools ietwat vreemd klinkende
naam romans proza) of de Afrikaanse ‘dagboeke’.
Dabrówka's werk wordt door een grote acribie gekenmerkt. Een mooi voorbeeld
daarvan is de ingang ‘Hans Abraham’; over Hans schrijft de auteur het volgende:
‘1882-1939, Vlaams prozaschrijver, journalist, tijdens het Interbellum de populairste
auteur van massalectuur in Vlaanderen die oorspronkelijk in afleveringen gedrukt
werd. Vergeten’ (p. 127). Nou: duidelijk dus niet vergeten - ook dankzij Dabrówka.
Meer dan de helft van de besproken personen zijn levende schrijvers - dat is een
bewuste keuze van Dabrówka. Proportioneel meer aandacht wordt besteed aan de
‘kleinere’ literaturen (zoals de Surinaamse of Afrikaanse); ‘een kleiner gebied is
beter zichtbaar’, zegt Dabrówka. De aanwezigheid van het hoofdstuk ‘Neolatijnse
literatuur’ valt bijzonder te waarderen; het wordt immers in de meeste woordenboeken
of lexica van deze aard helaas verzwegen. Vaak treffen wij ‘persoonlijke’ interpretaties
van de besproken schrijvers aan, die door precieze geboorte- en sterfdata herkenbaar
zijn; dat wil zeggen: door Dabrówka zelf geïnterpreteerd en niet uit secundaire
literatuur overgenomen. Een voorbeeld daarvan is de - omvangrijke - noot over
Bilderdijk. Dabrówka vindt hem dus belangrijk; maar de interpretatie valt zeer negatief
uit (zijn gedichten zijn ‘niet authentiek en waardeloos...’). Waarom dan zo veel
plaats? Omdat hij tot de canon behoort? Aan de andere kant schenkt de auteur wel
aandacht aan schrijvers die niet tot de canon behoren; zo vinden wij bijvoorbeeld naast de grote dichters uit de Gouden Eeuw Vondel, Hooft of Bredero - ook de ingang
‘Coornhert’ (pp. 80) die bijna even groot is als die van Bredero, of de ingang ‘Stevin’
(pp. 254).
Ook vinden wij een noot over August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (p.
141). Hoewel hij geen Nederlander is, maar Duitser, werd hij toch genoemd: dit
vanwege zijn enorme betekenis voor de Nederlandse Middeleeuwse literatuur. Dat
is zeker een goede beslissing. Een omissie in verband met Fallersleben - die trouwens
vaker wordt herhaald - wil ik hier goedmaken: het eerste deel van zijn Horae Belgicae
verscheen in Breslau niet in 1831, maar in 1830 - daarom heeft de Wroclawse
Erasmus-leerstoel voor Nederlandse Filologie in het jaar 2000 het 170-jarige jubileum
van de Nederlandse studies kunnen vieren.
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In het woordenboek zitten soms ook andere omissies, fouten of onopgeloste
problemen, vooral als het gaat om de kwestie van de benamingen van de taal - of
talen. Reeds de titel van het woordenboek toont dit aan: de Nederlandse - dat is de
Vlaamse en Hollandse - literatuur. Voor de Nederlandstalige lezers is dit eenvoudig:
Nederlands is Nederlands en niet Hollands. Of dit dan wel Vlaams is? Voor de Poolse
lezer ligt de zaak anders - en moeilijker. Ik mis dus wel in Dabrówka's woordenboek
een inleidend commentaar over de taal waarin al die schrijvers hun werken schiepen
en scheppen. ‘Hollands’ en ‘Vlaams’ als twee aparte (!) talen zijn in Polen een
doorgaans gewone opvatting. Dus wat moet de Poolse lezer denken als hij leest dat
er een ogólnoniderlandzka redakcja was? Het gaat om het tijdschrift Kenteringen
zijn ‘algemeen-Nederlandse redactie’ (cursivering S.K.; p. 156).
Soms worden bepaalde personen uitgebreid en andere zeer summier voorgesteld,
wat weliswaar het recht van de samensteller van zo'n woordenboek is; maar...
Elisabeth Wolff-Bekker wordt zeer nauwkeurig beschreven, maar Agatha Deken
krijgt slechts 9 regels. Waarom? En: waarom krijgt Hubert Lampo - ‘een van de
meest gelezen Nederlandse (!) schrijvers’ - minder plaats dan Rutger Kopland met
zijn ‘niet al te groot oeuvre’? Iets anders: Gerard Reve wordt als het ware gevierd
met bijna twee pagina's tekst, maar Gerrit Kouwenaar - ‘een van de
hoofdvertegenwoordigers’ van de Vijftigers - krijgt slechts een derde pagina.
Men zou ook graag enkele aanvullingen aan het woordenboek willen toevoegen.
Bij de Neolatijnse dichters mis ik sommige belangrijke jezuïeten uit het Zuiden:
Herman Hugo met zijn Pia desideria of Jan David met zijn Veredicus Christianus.
Ook de emblematiek van Henricus Engelgrave is noemenswaard. Nota bene: de term
‘emblematiek’ komt eveneens niet voor. Uit het Zuiden mis ik ook de mystieke
schrijfster Maria Petyt. Wat de vrouwen betreft, zoekt men hier tevergeefs ook een
andere belangrijke schrijfster: Anna Maria van Schuurman. Hetzelfde geldt voor
Catharina Lescaille. De zusters Anna Roemer Visscher en Maria Tesselschade Roemer
Visscher worden slechts terloops bij hun vader Roemer Visscher op p. 281 genoemd.
Graag had ik in de bibliografie van de vertalingen op p. 24 ook het boek van Jerzy
Koch ‘Het Nederlandse boek in Poolse vertaling’ (Klodzko 1993) gezien. Nota bene:
voor de Poolse lezer zou het ook interessant zijn om te weten dat het eerste vertaalde
werk uit de Nederlandse literatuur het Reisjournael van Bontekoe is dat in 1808 in
Wroclaw (of: Breslau) is verschenen. Ook bij de moderne literatuur valt soms iets
aan te vullen. Waarom bv. geen plaats - naast Hugo Brems of Arie Gelderblom voor Redbad Fokkema (die helaas in 2000 overleed)? En waarom wordt Willem
Wilmink als ‘tekstschrijver van reclamespots’ (teksciarz reklamowy) genoemd (p.
299) en wordt daarbij zijn hele ‘Middeleeuwse’ oeuvre over het hoofd gezien?
Maar al deze opmerkingen of aanvullingen mogen de betekenis van het
‘Woordenboek van schrijvers uit het Nederlandse cultuurgebied’ van Andrzej
Dabrówka zeker niet overschaduwen.
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Want - ik wil dat met alle nadruk nog een keer herhalen - dit woordenboek is een
enorme prestatie. Vanaf nu wordt het verplichte lectuur voor iedereen die Pools kan
lezen (niet alleen de Polen zelf dus...) en die zich voor de literatuur van de Lage
Landen interesseert.
- Stefan Kiedroń

Paul van den Heuvel (red.) (2000), Interculturaliteit Interculturele aspecten
van de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa. Bratislava: Stimul. 196
pp. ISBN 80 88982 30 8
Guy Janssens (red.) (2001), Welk nieuw profiel voor de studie Nederlands?
Leuven/Leusden: Acco 108 pp. ISBN 90 334 4831 9.
Beide boeken bevatten lezingen gehouden op colloquia. Interculturaliteit doet verslag
van het Regionaal Colloquium Neerlandistiek Midden- en Oost-Europa dat in mei
1999 in Bratislava plaatsvond, terwijl het boek van Guy Janssens voortkomt uit een
studiedag van het Belgisch Interuniverstair Centrum voor Neerlandistiek in Brussel
in oktober 2000. Tezamen geven zij een beeld van de stand van zaken in twee niet
onbelangrijke regio's waar het vak beoefend wordt.
Interculturaliteit maakt zich breed, zowel in zijn thematiek als in zijn geografische
en chronologische spreiding. Alle buiten het Nederlandse taalgebied werkzame
neerlandici worden dagelijks met hun neus op interculturele feiten en toestanden
gedrukt en het is daarom goed dat deze colloquiumbundel zoveel verschillende zaken
en aspecten aansnijdt. Aan die verscheidenheid kleeft het nadeel dat lang niet alle
onderwerpen even goed uit de verf komen. Als staalkaart mag het boek er echter
zijn: de overwegend contrastief opgevatte bijdragen bestrijken een half dozijn Middenen Oost-Europese talen, behandelen de periode van de Moderne Devotie tot het
internet en belichten taalkundige, literaire en didactische kanten.
Ondanks het intercultureel enthousiasme biedt het boek weinig uitschieters. Zelfs
de meest veelbelovende stukken voldoen niet helemaal. Erik-Jan Kuipers, die aan
de hand van boeiend cijfermateriaal over Nederlandstalige literatuur in Polen in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog schrijft, belooft ons een verklaring van de
ontwikkelingen die hij schetst, maar komt daar niet aan toe. Herbert van Uffelen
besteedt veel tijd aan het uitleggen en toelichten van een theoretisch kader voor de
bestudering van literatuur in vertaling, maar vergeet erbij te zeggen hoe het in de
praktijk gebracht zou kunnen worden. In een, overigens doordachte, bijdrage maakt
Christine van Baalen gewag van het ambitieuze en controversiële werk van Anna
Wierzbicka, die probeert een sleutel te ontwikkelen om verschillende culturen tot
hun basiseenheden en -vocabularium te reduceren en zodoende niet alleen
intercultureel begrijpelijk maar ook vertaalbaar te maken; het is jammer dat
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die kwestie niet wat verder wordt nagetrokken. Het gaat Wierzbicka tenslotte om
fundamentele vragen en het boek als zodanig had ervan kunnen profiteren. De langste
beschouwing in de bundel Interculturaliteit is van Jerzy Koch, die er zich uitvoerig
over beklaagt dat extramurale neerlandici als gevolg van intramurale vooroordelen
onvoldoende gelegenheid krijgen om in Nederlandse en Vlaamse wetenschappelijke
tijdschriften te publiceren. Koch had zijn leed al geruime tijd eerder via email
wereldkundig gemaakt. Volgens mij heeft hij zonder meer ongelijk. Minder urmen
en betere stukken schrijven, zou ik zeggen - zoals ook het boek Interculturaliteit in
zijn geheel gebaat zou zijn geweest bij een strakkere redactionele hand.
Waar de Midden- en Oost-Europese neerlandici interculturaliteit in hun vaandel
schrijven, buigen hun Belgische intramurale collega's zich over de veranderende
lokale arbeidsmarkt. Vroeger belandden de meeste Belgische neerlandici/germanisten
in het onderwijs, vandaag is dat nog slechts voor een minderheid het geval. Moet de
inhoud van de opleiding aan die gewijzigde realiteit aangepast worden? Een ander
profiel, minder filologie en meer toegepaste taalbeheersing? In de verklaring van
Bologna over de structuur van het universitair onderwijs in Europa wordt bovendien
een kans gezien om in België de filologische studies dichter bij de meer
praktijkgerichte opleidingen tot vertaler en tolk te brengen. Over die kwesties gaat
Welk nieuw profiel voor de studie Nederlands?
De discussie lijkt overwegend voor eigen publiek gevoerd te worden. Wie in de
wirwar van afkortingen overeind blijft (VLIR, VLOR, BICN, SERV,...), komt wel
het een en ander te weten, maar niet zo heel veel. Zo geeft Dirk Geeraerts een gevatte
analyse van de grondgedachten waar de traditionele filologische opleidingen op
steunden (historische hermeneutiek, samengaan van taal en literatuur, nadruk op het
geschreven woord, inbedding in hogere nationale cultuur, vooruitzicht op leraarschap),
maar zijn betoog richt zich op de aanpassing van de studie aan de moderne
informatietechnologie eerder dan aan de gewijzigde arbeidsmarkt. Overigens pleit
Geeraerts, net als de meeste andere auteurs in deze bundel, voor een behoedzame
aanpak waarbij een nieuwsoortige opleiding naast of geïntegreerd in de traditionele
zou bestaan. Ludo Beheydt komt in zijn beschouwing min of meer op hetzelfde punt
uit. Hij ziet het meeste heil in een opleiding waarvan taalbeheersing, taalkunde,
literatuur en cultuur de hoofdbestanddelen vormen. Beheydt wijst erop dat de
arbeidsmarkt voortdurend aan verandering onderhevig is en dat permanente vorming
en bijscholing beter op die schommelingen kunnen inspelen dan bureaucratisch logge
onderwijshervormingen. De wijdlopige maar zelfvoldane repons die Erik Spinoy op
Beheydts stuk levert, zet daar weinig concreets voor in de plaats.
Welk nieuw profiel voor de studie Nederlands? sluit af met een aantal resoluties
die door de colloquiumdeelnemers naar de relevante beleidsinstanties in de Vlaamse
en de Franstalige Gemeenschap van België zijn gestuurd. Aan het colloquium namen
echter slechts een dertigtal neerlandici deel. Of beleidsmakers zich aan zo'n beperkt
clubje veel gelegen zullen laten liggen, valt te betwijfelen. - Theo Hermans
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Lila Gobardhan-Rambocus (2001), Onderwijs als sleutel tot
maatschappelijke vooruitgang. Een taal- en onderwijsgeschiedenis van
Suriname, 1651-1975. Zutphen: Walburg Pers. 554 pp. €40,13. ISBN 90
5730 166 0
Hoe komt het dat het huidige Nederlandse taalgebied zich niet beperkt tot Nederland
en Vlaanderen, maar zich ook uitstrekt tot Suriname? Hoe is het mogelijk dat het
Nederlands daar in de koloniale tijd de dominante positie kon blijven innemen te
midden van de andere belangrijke talen: het Sranan dat van oudsher de taal was van
de (nakomelingen der) slaven en allengs ging fungeren als de lingua franca van
Suriname, het Sarnami dat werd gesproken door grote delen van de in de periode
1873-1917 geïmporteerde Hindoestaanse bevolkingsgroep, en het Surinaams-Javaans
van de vooral in de jaren 1917-1939 geïmporteerde Javaanse bevolking? Antwoorden
op deze vragen geeft Lila Gobardhan-Rambocus - hoofd van de opleiding Nederlands
aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren te Paramaribo - in haar omvangrijke
en fraai uitgegeven boek, dat op 5 september 2001 in Leiden als proefschrift is
verdedigd. Haar studie is overigens niet alleen een taalgeschiedenis, maar beschrijft
de volledige onderwijsgeschiedenis van Suriname door de eeuwen heen. Bovendien
wordt deze taal- en onderwijsgeschiedenis steeds uitvoerig geplaatst in de
maatschappelijke context van het moment.
Het boek is ingedeeld in vijf perioden: 1651-1863 (afschaffing van de slavernij),
1863-1917 (einde immigratie uit Brits-Indië), 1917-1939 (einde immigratie uit
Nederlands-Indië), 1939-1948 (nieuwe staatsregeling, algemeen kiesrecht) en
1949-1975 (onafhankelijkheid). Elk hoofdstuk begint met een tamelijk uitvoerige
sociaal-economische en politieke beschrijving, gevolgd door een schets van de
culturele ontwikkeling van Suriname. Belangrijkste onderdeel van dit laatste vormt
steeds de taal- en onderwijsgeschiedenis. Het boek wordt besloten met een korte
schets van de taal- en onderwijspolitiek van na de onafhankelijkheid.
Al vanaf het begin schreef de West-Indische Compagnie voor dat in haar territorium
het Nederlands gehanteerd moest worden. Vanaf 1663 was het de officiële taal van
Suriname. Veel betekende dit echter niet. Alleen op de enkele scholen voor blanke
kinderen was het Nederlands de voertaal. Veel ander onderwijs was er tot de tweede
helft van de negentiende eeuw nog niet en als het er al was, werd het grotendeels
overgelaten aan de zending. Deze hanteerde voornamelijk Sranan als voertaal, omdat
daarmee het zendingsideaal, de verspreiding van het evangelie, op directere wijze
kon worden bereikt dan met het Nederlands. Dit in tegenstelling tot de sedert midden
negentiende eeuw actieve missie, die wel het Nederlands als voertaal hanteerde op
haar scholen.
Doorslaggevend voor de vernederlandsing van Suriname blijkt te zijn geweest de
invoering van de leerplicht in 1876 - wat in Nederland zelf pas 24 jaar later gebeurde,
in Nederlands Oost-Indië helemaal nooit, en op Curaçao pas in 1991. Bij deze
leerplichtinvoering werd bepaald dat Nederlands de onderwijsvoertaal moest zijn.
Assimilatie stond in het koloniale beleid voorop.
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Via een proces van kerstening en vernederlandsing moest worden aangestuurd op
een samensmelting van de multi-etnische Surinaamse samenleving tot één Nederlandse
taal- en cultuurgemeenschap. Hoewel ook na die tijd de zending, de missie en de
overheid veelvuldig met elkaar overhoop lagen over tal van onderwijskwesties, was
de ‘voertaalkwestie’ voortaan in feite minder een politiek probleem - de keuze voor
een van de andere talen zou voor grote delen van de bevolking onaanvaardbaar zijn
geweest - maar vooral een didactisch probleem. Het onderwijs met Nederlands als
voertaal was immers in feite vreemdetaalonderwijs. Klachten over de gebrekkige
beheersing van het Nederlands en over de kwaliteit van het Nederlands dat sterk
werd beïnvloed door de moedertaal van de kinderen en door de lingua franca Sranan,
worden tot het einde van de koloniale tijd gehoord.
Reeds aan het begin van de twintigste eeuw werd gesteld dat Suriname inmiddels
de meest Nederlandse kolonie was geworden. Toch bleek tegen 1950 nog ruim de
helft van de bevolking geen Nederlands te kunnen spreken of schrijven. Terwijl de
Creolen in de steden over het algemeen wel Nederlands kenden en de verspreiding
van deze taal met een hoog prestige verdedigden, gold dit in mindere mate voor de
Hindoestanen en nog veel minder voor de Javanen - samen ruim de helft van de totale
Surinaamse bevolking -, die vooral in de districten woonden. Op de scholen zaten
dan ook grote groepen kinderen die geen Nederlands kenden, terwijl dit wel de
instructietaal was. Kennis van het Nederlands was doorslaggevend voor iemands
maatschappelijke functie en positie. Mede hierdoor kwam het dat de Creolen
neerkeken op de Hindoestanen en Javanen, en de Hindoestanen weer op de Javanen.
Pas in de jaren 1948-1975 - de periode waarin Suriname voor het eerst een zelfstandig
onderwijsbeleid kon voeren - verbeterde het onderwijs in vele opzichten in kwaliteit,
waardoor ook de vernederlandsing van de Hindoestaanse en Javaanse bevolkingsgroep
gestadig toenam. Hierdoor is een evenwichtiger maatschappij ontstaan, terwijl
inmiddels het Nederlands een dusdanige plaats had verworven dat het niet meer weg
te denken viel uit de Surinaamse samenleving.
Opvallend is dat er in het Surinaamse onderwijs tot aan het midden van de
twintigste eeuw nauwelijks gebruik gemaakt is van de in Oost-Indië ontwikkelde
didactiek voor het Nederlands als vreemde (voer)taal. Terwijl daar al sedert het begin
van de twintigste eeuw speciale lees- en leerboeken voor het Nederlands als vreemde
(voer)taal gangbaar waren, bleef men in Suriname voornamelijk methodes gebruiken
voor het Nederlands als moedertaal. Pas als er na 1945 enkele invloedrijke
Nederlandse leraren uit Nederlands-Indië in Suriname terechtkomen, wordt er volop
gebruik gemaakt van de Indische expertise op onderwijsgebied. Dit leidt dan tot een
volledige herziening van het Surinaamse onderwijssysteem naar Indisch model.
Treffend is uiteraard het verschil in taal- en onderwijspolitiek, zoals die in Suriname
en Nederlands Oost-Indië is gevoerd. Terwijl in Suriname (en de Nederlandse
Antillen) een assimilatiepolitiek werd gevoerd, waarbij de groepstalen steeds meer
werden onderdrukt en het Nederlands de dominante
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taal van bestuur en onderwijs moest worden en blijven, werd voor Oost-Indië een
dergelijke taalpolitiek juist afgewezen. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen.
Ten eerste stond in Suriname de gehele bevolking, die voor een goed deel daarvoor
speciaal werd ingevoerd, in dienst van de bedrijvigheid op de plantages. Dit maakte
een vorm van direct bestuur noodzakelijk. In Oost-Indië, waar een groot deel van de
economische bedrijvigheid buiten de invloed van het koloniaal gezag bleef, werd
gekozen voor een vorm van indirect bestuur, waardoor in de directe omgang met de
bevolking het Nederlands in feite overbodig was. Ten tweede was men van mening
dat onderwijs met Sranan als voertaal nauwelijks van waarde kon zijn, aangezien
deze creooltaal de verstandelijke ontwikkeling van de kinderen alleen maar in de
weg kon staan. In Suriname waren voor het onderwijs geen geschikt geachte talen
aanwezig en dus werd het Nederlands tot onderwijsvoertaal bestempeld. In Oost-Indië
lag dit anders. Daar werden talen aangetroffen met eeuwenlange literaire tradities.
Deze ‘cultuurtalen’ zoals het Javaans, Balinees, Batak, Makassaars, maar ook het
Maleis uit de provincie Riauw, konden wel degelijk als onderwijsvoertaal dienen.
Het Nederlands was daar niet per se voor nodig. Doorslaggevend in dit alles waren
echter de getalsverhoudingen: een klein land als Nederland kon in Suriname met een
bevolking van uiteindelijk niet meer dan een paar honderdduizend wel een stukje
tropisch Nederland projecteren, maar in Oost-Indië met een bevolking van tientallen
miljoenen was dat volstrekt niet mogelijk, waardoor daar een op assimilatie gerichte
politiek irreëel en onwenselijk was.
Lila Gobardhan gaat overigens in haar boek op dergelijke vergelijkingen met
andere voormalige Nederlandse koloniën niet uitvoerig in. Zij beperkt zich tot een
gedetailleerde beschijving van de Surinaamse taal- en onderwijsgeschiedenis. Een
verhaal van steeds verdergaande vernederlandsing. Deze tendens riep ook steeds
tegenkrachten op, waardoor de taalpolitiek indirect ook heeft bijgedragen aan de
instandhouding van de Hindoestaanse en Javaanse taal en cultuur, zij het met
Surinaamse inslag. Met andere woorden: verwestersing en vernederlandsing waren
de expliciete doelen, maar deze assimilatiepolitiek droeg tevens bij tot de emancipatie
van de Hindoestaanse en Javaanse bevolkingsgroepen. Dit heeft er enerzijds toe
geleid dat het Nederlands op nationaal niveau een Surinaamse taal kon worden, maar
anderzijds ook dat het Sranan als taal der Creolen en als nationale lingua franca kon
voortbestaan, en zo ook het Sarnami en het Surinaams-Javaans als de groepstalen
van de nakomelingen van de Aziatische immigranten. Interessant is de observatie
dat het Nederlands na de onafhankelijkheid een ontwikkeling heeft doorgemaakt van
een taal waarin de verschillende bevolkingsgroepen meestal duidelijk herkenbaar
waren tot een algemeen Surinaams-Nederlands waarin deze verschillen steeds meer
zijn genivelleerd. Een volgende stap is wellicht een algemeen geaccepteerd standaard
Surinaams-Nederlands als nationale taal van Suriname.
Lila Gobardhans gegevens zijn voor een groot deel afkomstig uit Surinaamse en
Nederlandse archieven en publicaties van de overheid, de
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zending en de missie. Haar rijke studie vormt een welkome aanvulling op de reeds
voorhanden taal- en onderwijsgeschiedenissen die Nederlands-Indië en de Nederlandse
Antillen tot studieobject hadden. Als onderdeel van de geschiedenis van het
Nederlands in de wereld mag dit boek in geen vakbibliotheek intra of extra muros
ontbreken.
- Kees Groeneboer

André Jolles (1874-1946). ‘Gebildeter Vagant’. Brieven en documenten
bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door Walter Thys (2000). Amsterdam
/ Leipzig: Amsterdam University Press / Leipziger Universitätsverlag
GmbH. 1173 pp., ISBN 90 5356 346 6.
Bekendheid geniet André Jolles bij de meeste neerlandici waarschijnlijk uit de
Briefwisseling van Johan Huizinga die in 1989 verschenen is. Hij leerde Huizinga
aan het eind van de 19de eeuw kennen, voerde tot 1933 een drukke correspondentie
met hem die beëindigd werd omdat Jolles de vriendschap met de Nederlandse
historicus verbrak. De eerste publicatie over Jolles van Walter Thys, emeritus
hoogleraar aan de universiteiten Gent en Lille, is al bijna vijftig jaar oud. De afgelopen
tien jaar heeft hij gewerkt aan de uitgave van de brieven en documenten van Jolles,
die in 2000 verschenen is. Het boek geeft een goed beeld van Jolles' rusteloze leven
en is vooral zo fascinerend omdat de eerste hoogleraar neerlandistiek in Duitsland
een vrijbuiter en opportunist was.
Jolles begon niet als wetenschapper, maar als letterkundige. Hij behoorde tot de
generatie die na de Tachtigers kwam en zich keerde tegen het estheticisme van de
‘kunst om de kunst’ en het individualisme van haar voorgangers. De opvatting dat
kunst de gemeenschap moest dienen, kwam in 1893 tot uitdrukking in het nieuwe
Vlaamse tijdschrift Van nu en straks, waar Jolles enkele bijdragen voor schreef. Hij
beëindigde zijn correspondentie met de redacteur August Vermeylen eind 1894 echter
abrupt toen in Nederland De Kroniek werd opgericht - het eerste nummer verscheen
op 1 januari 1895 - waar hij tot 1899 regelmatig aan mee zou werken. Hij schreef
bijdragen over poëzie en toneel en hield zich o.m. bezig met toneelregie en
kunstgeschiedenis. Tijdens zijn verblijf in Italië leerde hij de Duitse Tilly Mönckeberg
kennen. Hij zou kort daarop met haar trouwen, naar Duitsland verhuizen, voor een
academische loopbaan kiezen en er - met een onderbreking van twee jaar in Gent voorgoed blijven.
Jolles' academische loopbaan is ronduit avontuurlijk te noemen. Zonder ooit een
gymnasium of universitaire studie te hebben afgemaakt, promoveerde hij in de
kunstgeschiedenis. In 1914 liet hij zich tot Duitser naturaliseren om in de Eerste
Wereldoorlog aan Duitse zijde te kunnen vechten. In 1916 volgde zijn benoeming
aan de verduitste Von-Bissing-universiteit in Gent. Hij was er, schreef hij later aan
Huizinga, van overtuigd daar iets voor de ‘Nederlandse zaak’ te kunnen doen. De
universiteit Leipzig bleek in 1917
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een lectoraat voor ‘flämische und nordniederländische Sprache und Literatur’ te
willen opzetten. Leipzig, argumenteerde men, was daar door de aanwezigheid van
uitgeverij Insel (waarvan Anton Kippenberg directeur was en waar veel literatuur
van Vlaamse schrijvers verscheen) bij uitstek geschikt voor. Bovendien moest Leipzig
een kweekschool vormen voor Duitse ambtenaren en leraren voor het toekomstige
Vlaanderen. Kippenberg, die Jolles in Gent had leren kennen, vond hem de meest
geschikte kandidaat voor Leipzig. Bovendien was Jolles in zijn ogen een van de beste
kenners van de wereldliteratuur.
Duitsland verloor de oorlog en Jolles werd in België bij verstek tot vijftien jaar
dwangarbeid veroordeeld. Daarvoor was hij al naar Leipzig verhuisd, waar hij zich
nooit helemaal heeft thuisgevoeld. Hij zou pogingen blijven ondernemen om in
Nederland aan een universiteit benoemd te worden, meestal met steun van Huizinga.
Hij had heimwee, verleerde zijn moedertaal en vroeg Huizinga in de jaren twintig
steeds opnieuw zijn artikelen voor De gids te zuiveren van germanismen. De materiële
en geestelijke crisis van de jaren twintig en dertig sloeg, zo blijkt uit de brieven, over
op Jolles' gemoedstoestand. Houvast vond hij in 1933 bij de nationaal-socialistische
partij. Zijn schriftelijke rechtvaardiging van het antisemitisme en zijn inzet voor het
nationaal-socialistisme is ontluisterend. Toen het Duitse Rijk de oorlog verloren had,
zag Jolles geen uitweg meer en pleegde zelfmoord. Jolles werd in Leipzig opgevolgd
door Theodor Frings. Leerlingen had hij niet, daarvoor was de neerlandistiek in
Leipzig te onbeduidend. Bekendheid geniet hij in het Duitse taalgebied nog door zijn
Einfache Formen, een werk dat in vele talen maar uitgerekend niet in het Nederlands
vertaald is.
Thys stelt de brieven en documenten ter beschikking ‘zonder een standpunt in te
nemen’ en wil, schrijft hij, het verdere ‘Jollesonderzoek stimuleren en een meer
kritische benadering [...] mogelijk maken’. Hij verzamelt en ordent, maar trekt geen
conclusies en brengt geen hiërarchie in het materiaal aan. Wel doet hij een aantal
voorstellen waarop het komende onderzoek naar Jolles zich zou kunnen richten en
die enkele boeiende studies op zouden kunnen leveren. Dit materiaal schreeuwt om
een interpretatie en het wachten is dan ook op verdere studies over Jolles, waarin
met behulp van dit werk diens veelzijdige geestelijke ontwikkeling en intellectuele
omgeving nader worden beschouwd.
- Jaap Grave

Marianne Vogel (2001), Baard boven baard. Over het Nederlandse literaire
en maatschappelijke leven 1945-1960. Amsterdam: Van Gennep. €27,18.
ISBN 90 5515 277 3.
Het traditionele beeld van de naoorlogse literatuur in Nederland wordt beheerst door
‘de grote drie’ Hermans, Reve en Mulisch, aangevuld met Blaman als vreemde eend
in de bijt. Voor het grotendeels ontbreken van
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vrouwelijke auteurs in de canon hanteert men in het literatuurkritische discours twee
verklaringen. Ten eerste wijst men op het gebrek aan kwaliteit van de literaire
productie van vrouwen - en die gedachtegang is tot op vandaag courant. Ten tweede
wordt het eenzijdige literaire beeld geweten aan hiërarchiserende genderopvattingen
die de receptie sturen ten nadele van schrijfsters.
Marianne Vogel heeft zich in haar pilotstudie Baard boven baard tot taak gesteld
eventuele genderproblemen te ontmaskeren in recensies van de eerste receptiefase
en in de literaire context van de periode 1945-1960. In Nederland treedt zij met haar
proefschrift in de voetsporen van Erica van Bovens geprezen studie Een hoofdstuk
apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898-1930. Van opzet verschilt Vogels
werk echter danig van het voornoemde. Terwijl Van Boven zich in de eerste plaats
richt op de evolutie in de betekenis van de genrebenaming ‘vrouwenroman’,
concentreert Vogel zich op structurele verschillen in de receptie van proza van
vrouwen én mannen door middel van een kwalitatieve én kwantitatieve analyse.
Creatief en efficiënt is Vogels combinatie van prozawerken van tien mannelijke
en evenveel vrouwelijke auteurs - rekening houdend met hun positie in het literaire
veld - wat leidt tot een relatief klein, maar representatief corpus van 234 recensies.
De geconstateerde statistisch significante verschillen situeren zich op het niveau van
de lengte van de recensie, het aantal inbeddingen in een groep van het eigen geslacht
en het aantal vergelijkingen met vrouwelijke en internationale auteurs. De statistisch
niet significante verschillen winnen aan belang door ze te interpreteren in hun literaire
en maatschappelijke context. Zo wordt het bijvoorbeeld duidelijk dat hoewel er geen
statistisch significant verschil bestaat in het aantal innovatieve inbeddingen, de critici
o.a. het begrip ‘damesroman’ aanwenden om toch een onderscheid te maken in het
al dan niet vernieuwend karakter van het betreffende prozawerk. Vlaamse auteurs
worden helaas buiten beschouwing gelaten, alsook de recensies die in Vlaamse bladen
verschenen over de behandelde romans. Vogel maakt bovendien regelmatig op een
eigenzinnige manier gebruik van alom gehanteerde internationale begrippen. Zo
wordt Bourdieus ‘literaire veld’ bijvoorbeeld om weinig professionele en overtuigende
redenen vervangen door ‘literair leven’.
De resultaten van de analyse zullen wellicht weinig verrassend zijn voor sommige
lezers, maar hiermee wil ik het belang van deze studie geenszins minimaliseren.
Vogels proefschrift is een bron van informatie voor de bijstelling van het beeld van
de eerste vijftien naoorlogse jaren. Zij toont stap voor stap welke vorm
genderopvattingen kunnen aannemen en hoe ze ongelijkheid produceren ten nadele
van vrouwelijke auteurs. Daarnaast geeft ze ook stof tot relativering van de
‘kraamkamerthese’ die de jaren vijftig als broedplaats voor de revolutie van zestig
karakteriseert. Opvallend is het homogene en conservatieve karakter van de
genderopvattingen in het maatschappelijke en literaire leven.
In de reeks Taal en gender, onder leiding van Sneller en Verbiest, verscheen
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recent deel drie met de titel Recensies! Waar onze literatuur vandaan komt. Het is
een kleinood waarin Vogel op kernachtige wijze en in haar typisch pedagogische
stijl de basisgedachten van haar proefschrift nog eens op een rijtje zet. Dit boekje
wortelt in haar terechte overtuiging van het praktisch nut van haar werk - ook voor
het benaderen van de literaire kritiek van vandaag - en de ambitie haar genderkritische
ideeëngoed uit te dragen naar de neerlandicus/a in spe. Kortom, een waardevol
instrument.
- Aagje Swinnen

Wim Rutgers (samenst.) (2001), Tropentaal. 200 Jaar Antilliaanse
vertelkunst. Amsterdam/Antwerpen: Contact. 638 pp., geb., €31,72. ISBN
90 254 9648 2.
Tropentaal kun je beschouwen als illustratie bij Rutgers' proefschrift over de
Antilliaanse literatuur, dat onder de titel Beneden en boven de wind in 1996 in een
handelseditie verscheen. Daarmee honoreert hij een wens die bij de bespreking van
die uitgave in NEM xxxv, 3 van oktober 1997 werd geuit: een Nederlandstalige
bloemlezing uit het werk van Antilliaanse en Arubaanse auteurs, ook van degenen
die in het Spaans, Engels of Papiamento publiceerden. Want Antilliaanse literatuur
wordt door Rutgers opgevat als ‘de literatuur die in de Nederlandse Antillen
geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd wordt’ (p. 15) en wel door op de
eilanden geborenen of verblijvende immigranten, in welke taal dan ook. Door dit
biografische criterium blijven ‘passanten’ als 16de-eeuwse ontdekkingsreizigers en
boeken als De laatste resten tropisch Nederland van W.F. Hermans, Een doekje voor
het bloeden van Miep Diekmann over de mei-opstand van 1969 en Beneden de wind
van J. van de Walle buiten beschouwing. Ook poëzie en toneel alsmede het meeste
proza van voor ongeveer 1800, toen de drukpers op Curaçao en Aruba zijn intrede
deed, vind je in deze bloemlezing niet.
Rutgers heeft zijn selectie chronologisch-thematisch in hoofdstukken ingedeeld
die hij laat voorafgaan door korte inleidingen. Na een hoofdstuk met fragmenten die
passen in de orale traditie, zoals bij voorbeeld vastgelegd door etnologen, volgen
hoofdstukken uit de periode van ongeveer 1800 tot de afschaffing van de slavernij
in 1863, vanaf die tijd tot het begin van de vernederlandsing en missionering rond
1900, vanaf de Duitse inval in Nederland in 1940 toen de Antillen afgesneden raakten
van het moederland, enzovoort. Een belangrijk draaipunt lijkt ook de mei-opstand
van 1969, omdat daardoor de emancipatie van het zwarte bevolkingsdeel en daarmee
van het Papiamento een geweldige stimulans kreeg. Ook aan de weerslag van die
gebeurtenis op de Antilliaanse literatuur wijdt Rutgers een hoofdstuk. Maar hoewel
hij schrijft dat het Papiamento sindsdien ‘als een vanzelfsprekende zaak’ werd
beschouwd (p. 508), blijkt daarvan in de opgenomen fragmenten niet veel. Als ik
goed geteld heb, zijn van de 97 opgenomen stukken er 76 oorspronkelijk in het
Nederlands geschreven, tegen drie in het Spaans, zeven
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in het Engels en maar elf in het Papiamento. Deze verhouding verandert na 1969
niet, want uit de periode daarna heeft Rutgers slechts één (1) fragment uit het
Papiamento opgenomen: voor de literatuur is de keuze voor die taal ook nu nog
blijkbaar niet zo vanzelfsprekend.
Evenals Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische spiegel hanteert Rutgers voor de
oudere literatuur een ruim literatuurbegrip want ‘letterkunde was in die dagen (rond
1840 - HJB) alles wat met aandacht voor de verzorgde vorm geschréven was’ (p.
103): ook pamfletten en brochures, geschiedschrijving en antropologische
waarnemingen vind je daardoor in zijn bloemlezing. Bijvoorbeeld fraaie notities over
de slavenopstand van 1795, waarbij van slaven die zich hadden overgegeven een
stuk van het oor werd afgesneden ‘om hen te kunnen onderscheiden’ (p. 125).
Dergelijke details maakten voor mij juist de hoofdstukken met oudere teksten
bijzonder boeiend. In de keuze uit de literatuur van na ongeveer 1930 zijn toch vooral
de bekende namen te vinden: Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank
Martinus met daarnaast een aantal ‘minor poets’ als Walter Palm, Jules de Palm,
Dennis Henriquez, Edward de Jongh en zo meer. Een prettige verrassing was voor
mij Carel de Haseth met een fragment uit zijn Katibu di shon (1988), roman die ik
niet kende en waarvan me niet duidelijk is of die oorspronkelijk Nederlands is of
Papiamento. Achterin het boek kun je vinden waar de opgenomen fragmenten vandaan
komen en of en door wie ze vertaald zijn (maar bij Katibu di shon staat niets), daar
zijn biografietjes van de auteurs opgenomen.
Alles overziende moet men Rutgers gelijk geven in zijn conclusie dat de
Antilliaanse literatuur ‘verrassend veelzijdig’ is (p. 17). Voor een eerste kennismaking
met deze literatuur is zijn bloemlezing zeer geschikt. Jammer alleen dat
zakencommentaar en woordverklaringen ontbreken: zelfs Papiamentse woorden en
zinnetjes blijven onvertaald.
- H.J. Boukema

Arnout Hellemans Hooft, Een naekt beeldt op een marmore matras seer
schoon. Het dagboek van een ‘grand tour’ (1649-1651). Ed. E.M. Grabowsky
en P.J. Verkruijsse (2001). Hilversum: Verloren, pp. 231, ISBN 90 6550
181 9, €20,00. Egodocumenten 23.
Predikant en toerist. Het dagboek van Joannes Vollenhove. Engeland, 17
mei-30 oktober 1674. Ed. G.R.W. Dibbets (2001). Hilversum: Verloren,
pp. 224, ISBN 90 6550 636 5, €19,00.
Elisabeth van der Woude, Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen.
Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677.
Ed. Kim Isolde Muller (2001). Amsterdam: Terra Incognita, pp. 152, ISBN
90 73893 13 3, €13,50.
Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de
late Middeleeuwen. Ed. José de Bruijn-van der Helm, Fons van Buuren,
Maria van Donkelaar, Gisela Gerritsen-Geywitz, Orlanda Lie, i.s.m. Ria
Jansen-Sieben en José van Aelst (2001). Hilversum: Verloren, pp. 348,
ISBN 90 6550 644 6, €27,00. Middelnederlandse tekstedities 7.
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ene na de andere editie ziet het licht, en systematisch onderzoek heeft een
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schat aan nog onuitgegeven materiaal blootgelegd. De chronologische lijst
Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw,
samengesteld door Ruud Lindeman, Yvonne Scherf en Rudolf Dekker (Rotterdam:
Erasmus Universiteit en Haarlem: Stichting Egodocument, 1994), telt 497 nummers,
en dat zijn dan uitsluitend egodocumenten, teksten uit de particuliere sfeer.
Scheepsjournalen of ambassadeverslagen zijn niet meegeteld, evenmin als gedrukte
reisteksten. De tegenwoordige interesse heeft zeker te maken met het oude reisverhaal
als aantrekkelijke historische bron, met name waar het egodocumenten betreft, maar
ook met onze huidige reislust die parallellen in het verleden zoekt, en met onze
hedendaagse multiculturele samenleving. Hoe reageerde men vroeger op leden van
andere samenlevingen? Welke cultuurverschillen kwam men tegen en hoe werden
die beoordeeld?
Arnout Hellemans Hooft, zoon van de dichter, maakte in 1649-1651 een ‘groote
tour’ door Duitsland, Italië, Zwitserland en Frankrijk. In Rome, zijn belangrijkste
bestemming, bezoekt hij volgens de toenmalige gewoonte alle mogelijke kerken en
kunstschatten, maar hij verkeert er ook in het gezelschap van lichtzinnige landgenoten,
die hem wegwijs maken op het vlak van de betaalde liefde. Arnout had thuis al
begrepen dat het warme, sanguïnische Italië een gunstig oord was voor de ontplooiing
van de lichamelijke lust. Dat was de mythe die het land aankleefde, en de jonge Hooft
- hij was geboren in 1629 - deed zijn uiterste best om zelf de werkelijkheid achter
die mythe te doorgronden. In geheimschrift noteerde hij zijn escapades, die soms
plaatsvonden tussen geleerde correspondentie en stichtend kerkbezoek door (p. 118).
De editeurs Grabowsky en Verkruijsse hebben de lange zeventiende-eeuwse tekst
voorbeeldig uitgegeven, met ruime inkadering in familiegegevens van de Hoofts en
in de traditie van de educatiereis. Ze hebben ook het handschrift geanalyseerd,
buitenlandse citaten vertaald en lijsten van de verschillende muntstelsels opgenomen.
Het geheimschrift geeft overigens zijn geheimen niet prijs, ondanks intelligente
pogingen tot ontcijfering.
Joannes Vollenhove (1631-1708) was predikant en dichter, en hoorde tot de
voornaamste erfgenamen van Vondels dichttrant. De belangrijkste kenner van zijn
werk, G.R.W. Dibbets, heeft het journaal uitgegeven dat Vollenhove bijhield toen
hij als lid van een diplomatieke afvaardiging in 1674 maandenlang in Londen verbleef.
Hier uiteraard geen Weibergeschichten, maar belangstelling voor cultuur en natuur,
en voor het menselijk verkeer in de ‘subtop’ van een diplomatieke missie. Vollenhove
heeft moeite met het Engels - in zijn tijd een ‘vreemdere’ taal dan Frans of Italiaans
- en vervult regelmatig een predikbeurt in de Nederlandse kerk van Austin Friars.
We lezen iets over de ‘netheid’ van de Hollandse architectuur tegenover de
‘slordigheid’ van de Engelse (p. 139), en vinden veel gedetailleerde beschrijvingen
van geziene kunstwerken en het straatbeeld in Londen. In de prefotografische tijd
waren reizigers die iets wilden onthouden, gedwongen om hun ogen goed de kost te
geven en een duidelijk verslag te maken. Dibbets'
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uitgave is zeer precies, met veel aandacht voor orthografische en syntactische
kwesties. Persoonsgegevens zijn in detail uitgezocht.
Teksten van vrouwelijke reizigers uit deze tijd zijn schaars. Het memorieboekje
waarin Elisabeth van der Woude uit Nieuwe Niedorp haar reis naar West-Indië in
1676-1677 noteerde, is het oudst bekende reisverslag van een Nederlandse vrouw.
Het is bovendien uniek omdat het een (mislukte) poging tot kolonisatie beschrijft,
op de kust van Guyana. Dat het allemaal slecht afliep, maakt het verhaal spannend
om te lezen. Trouwe Hollandse matrozen, Portugese schelmen en agressieve negers
stofferen de gebeurtenissen. De natuurbeschrijvingen zijn lyrisch en persoonlijk. Als
het eens vreselijk stormt, schrijft Elisabeth: ‘De vis was als dronken in zee’ (p. 49).
Kim Isolde Muller maakte als editeur een uiterst interessant egodocument openbaar,
waarin de vrouwelijke blik samenvalt met de kijkrichting van imperial eyes. Het
boek heeft een harde kaft en een leeslint.
Uit een veel eerdere periode, namelijk rond 1450, stamt de anonieme
handschriftelijke tekst die nu met een Shakespeariaanse titel is uitgegeven als Een
koopman in Venetië. Het is geen reisverslag, maar een koopmanshandboek met 1500
tweetalige voorbeeldzinnetjes: Italiaans en Middelnederlands. Het moet een kostbaar
bedrijfsinstrument zijn geweest; het leert de gebruiker praktische en ideële lessen,
en helpt hem met voorbeelden van onderhandelingsstrategieën en zakelijke
correspondentie. Aan nationale stereotypen geen gebrek, bijvoorbeeld van de Fransen,
die zich als pooiers rijk verdienen aan de mannen die hun [nl. van de Fransen]
vrouwen berijden. De hoerewaarden laten zich vervolgens ‘edellieden’ noemen (pp.
270-271). De wijze mercator moet altijd beseffen dat zijn winst en eer afhankelijk
zijn van Gods goedgunstigheid. Maar net als bij Arnout Hooft is - getuige de
ondertoon van dit handboek - voor een handelsreiziger in de late Middeleeuwen de
grens tussen geestelijke en wereldlijke liefde gevaarlijk vaag. De consciëntieuze
inleiding behandelt onder meer de geleding van de tekst, de verschillende teksttradities
die als bron zijn aan te wijzen, en de ideologie van de laat-Middeleeuwse, Europees
georiënteerde koopman.
In alle vier boeken is al veel te herkennen van interculturele wisselwerking. Er
zijn natuurlijk legio verschillen te signaleren met de praktijk van 2002, maar ook
veel overeenkomsten, zeker voor wie de steden en streken kent waar de reizigers
terechtkomen. Het oudere Nederlands hoeft voor de moderne lezer geen belemmering
te zijn, want het is in alle besproken uitgaven ruimschoots geannoteerd.
- Arie Jan Gelderblom
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Jacob van Maerlants ‘Der naturen bloeme’ und das Umfeld, Vorläufer Redaktionen - Rezeption. Herausgegeben von Amand Berteloot und Detlev
Hellfaier (2001). Münster, New York, München, Berlin: Waxmann. ISBN
3 8309 1034 7. €39,90. Niederlande-Studien 23.
Over toppunten van Nederland gesproken: de Lippische Landesbibliothek te Detmold
is de trotse bezitter van het oudste compleet overgeleverde, rijk geïllustreerde
handschrift van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme, een van de eerste
Middeleeuwse volkstalige natuurencyclopedieën. In 1999 verscheen een editie in
kleur op microfiche. Ter gelegenheid van deze primeur in de neerlandistiek namen
17 Duitse, Nederlandse en Vlaamse specialisten vanuit verschillende invalshoeken
het Detmoldse handschrift onder de loep. Hun bijdrages zijn in drie afdelingen
gebundeld. Allereerst gaat het over het genre encyclopedie. Daarbij komen ook
Maerlants primaire bron, De natura rerum van Thomas van Cantimpré, Konrad von
Megenbergs Buch der Natur (rond 1350) en de Middelnederlandse vertaling van
Bartholomeus Anglicus' De proprietatibus rerum (1485) vergelijkend aan de orde.
Het tweede is de codex zelf, de illustraties en de editieproblematiek. In het derde
deel gaat het om de dichter Jacob van Maerlant en zijn literair-historische context.
Op kwesties als de datering en de overlevering van het manuscript, het door
Maerlant geraadpleegde Thomas-handschrift, de relatie van de plaatjes tot de tekst,
de geïntendeerde lezer en de diepgang van Maerlants maatschappelijke kritiek werpen
de bijdrages meer dan eens een verrassend licht. Door de multidisciplinaire
benaderingswijze levert de bundel een goed voorbeeld van modern-mediëvistisch
onderzoek. Het boek is met illustraties en samenvattingen in het Duits dan wel
Nederlands heel verzorgd en toegankelijk uitgegeven.
- Hans van Beelen

Elizabeth Leijnse en Michiel van Kempen (red.) (2001), Tussenfiguren.
Schrijvers tussen de culturen. Amsterdam. Het Spinhuis, tweede druk.
ISBN 90 5589 123 1.
Wie denkt met deze bundel essays een eenduidig antwoord te krijgen op de vraag
‘wat is een tussenfiguur?’ komt bedrogen uit, want als het boek iets heel grondig
illustreert dan is het wel de veelvormigheid van de tussenfiguur: als cultureel
verscheurde, als bruggenbouwer tussen culturen, als figuur op wie de term niet van
toepassing kan zijn omdat hij te zeer antagonistische connotaties oproept. Ondanks
de veelvormigheid van de tussenfiguur, of de tussenauteur, willen de bijdragen in
deze bundel niet wentelen in theoretische onbeslisbaarheid waar het de positionering
en definiëring van de tussenfiguur betreft. Zo is bijvoorbeeld in het nawoord van de
redacteuren een lijst opgenomen van karakteristieke elementen waaraan tussenfiguren
herkend kunnen worden. De bundel wil de term tussenfiguur gebruiken als heuristisch
concept dat voornamelijk wordt ingegeven door de thematiek van het literaire werk,
maar dat
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toch niet losstaat van de persoonlijke geschiedenis en make-up van de auteur, net
zoals je voor het schrijven van vrouwenliteratuur toch eigenlijk wel een vrouw dient
te zijn. De lezer danst met de tussenauteurs mee, naar onder andere Afrika, de Antillen,
Suriname, Peru, Indonesië. Daarbij is opvallend dat het ritme misschien wel exotisch
is, maar dat niet wil zeggen dat het niet herkenbaar of aanstekelijk is.
- H. Louwerse

Johanna C. Prins, Bettina Brandt, Timothy Stevens, Thomas Shannon
(eds.) (2001), The Low Countries and the New World(s): Travel, Discovery,
Early Relations. Lanham, MD: University Press of America. ISBN 0 7618
1945 2.
In het voorwoord van deze bundel artikelen over letterkundige, taalkundige en
(kunst)historische onderwerpen signaleert Anneke Prins een parallel tussen de
neerlandistiek zoals die bedreven wordt buiten het Nederlands taalgebied en het
toenemende multiculturele karakter van de Lage Landen: beide situaties leveren
telkens nieuwe ontmoetingen op. Dit lijkt een oproep tot een frisse,
onbevooroordeelde, open blik en die grondhouding komt alvast heel goed van pas
bij het oppakken van deze bundel, gegeven het bijzonder uitgebreide onderzoeksveld
dat hier verkend wordt. Twaalf auteurs van buiten de muren behandelen uiteenlopende
onderwerpen, variërend van de armenhulp in Rotterdam in 1700, de receptie van de
Amerikaanse bevrijders na de Tweede Wereldoorlog, tot de intonatie en het gebruik
van finale partikels (en nog veel, veel meer zou ik haast willen zeggen). Opvallend
is dat, op één bijdrage na, alle intramuralen literaire onderwerpen kiezen:
literatuurgeschiedenis en culturele identiteit, Bernlef, Potgieter en Busken Huet, Van
Ostaijen. Dit alles met een grensverleggend of grensoverschrijdend tintje. De bundel
laat zien hoe breed ‘Netherlandic Studies’ is en voor menige lezer kan dit een
verfrissende stap buiten de muren van het eigen interesseveld of onderzoeksgebied
opleveren.
- H. Louwerse

L. Missinne & L. Geeraedts (Hg.) (2000), Zehn Zeilen und ein
Zauberschlag: Guido Gezelle (1830-1899) Priester, Lehrer und Dichter.
Münster: Waxmann, €12,70, pp. 133.
Deze bundel hoort bij de tentoonstelling Tien reken en een toovertik, samengesteld
door Johan van Iseghem ter gelegenheid van Gezelles honderdste verjaardag in 1999.
Na Leuven kwam deze tentoonstelling met enkele kleine aanpassingen naar het Haus
der Niederlande in Münster. Tegelijkertijd werden de begeleidende essays in vertaling
uitgegeven.
De vier essays belichten verschillende aspecten van Gezelles leven en werk.
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Van Iseghem geeft een inleiding op Gezelles leven als dichter, leraar en priester in
het 19de-eeuwse Vlaanderen. Jan Westenbroek schrijft over Gezelles taal en diens
houding tegenover traditie en vernieuwing in de periode dat hij in Roeselare resp.
Kortrijk werkzaam was. An de Vos legt het verband tussen Gezelles werk en de taal
en literatuur van de 17de eeuw en Piet Couttenier levert analyses van In 't riet, Tot
Vleteren en Groeningeveld met het oog op de receptie bij Gezelles tijdgenoten en
navolgers, en probeert vervolgens de dichter in een literair kader te plaatsen.
De bundel wordt afgerond met een uitgebreide kroniek. Ten slotte volgt een
tweetalige anthologie van alle eerder genoemde gedichten.
- Cornelia Kun
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Jan de Vries
........... De Poncke Princen-cyclus
Jan Princen duikt als Poncke (een reminiscentie aan de pastoor van Jan Eekhout)
Princen met regelmaat op in de Nederlandse media. Ik ontmoette hem voor het eerst
te Jakarta in 1969: een aardige vent die klaar stond me midden in de nacht naar een
ziekenhuis te brengen na een pijnlijke nieraanval. Voor de NCRV berichtte hij over
het begin van de Suharto-periode. Poncke genoot al enige bekendheid, vooral onder
militairen die aan politionele acties hadden meegedaan: in 1945 was hij als Nederlands
soldaat overgelopen naar het leger van de jonge Indonesische republiek, en had actief
deelgenomen aan de strijd tegen de koloniale bezetter. Op zijn medewerking werd
door de NCRV geen prijs meer gesteld toen er in de Nederlandse pers verhalen
circuleerden over deze landverrader, ruim twee decennia na 1945. Dat Poncke zowel
tijdens Sukarno als later ook tijdens Suharto tegen allerlei vormen van onrecht
protesteerde, wat hem ruim tien keer in de gevangenis deed belanden, was minder
bekend. Hij was bovenal de militair die op oude kameraden schoot. Op mijn
afscheidsreceptie, eind 1970, weigerde de militair-attaché te komen, omdat Poncke
ook uitgenodigd was
Maar niet de handelingen van deze romanticus, die gedichten van Marsman en
Slauerhoff uit zijn hoofd kende, zijn het onderwerp van deze column. Ongeveer om
de vijf jaar wordt Poncke door een jonge journalist herontdekt: de desertie, maar ook
zijn strijd tegen corruptie en rechtsverkrachting. Poncke genoot van deze aandacht.
Het hoogtepunt was onder het oog van de camera rond 1990 bij de Nederlandse grens
niet toegelaten te worden. Zijn ongeregelde levenswijze, binnen en buiten de
gevangenis, hadden sporen achtergelaten: Poncke was in de loop van de jaren van
een korte gespierde vent veranderd in een gezette kabouter met een verwoeste neus
en een halsboord Zijn levenslust is er nooit door geknakt. De bijdragen van de jonge
journalisten getuigen nauwelijks van voorstudie, en Poncke zelf heeft er ook nooit
behoefte aan gehad mee te delen dat hij alle verhalen al vele malen had verteld. Zo
word je een legende. (In februari 2002, toen de tekst van deze column al bij de
uitgever lag, overleed Jan Princen, JdV.)
Alles wordt voortdurend herontdekt. Dat maakt het leven van onderzoekers
aangenaam, want niets is zo vervelend en tijdrovend je eerst te verdiepen in wat
anderen al wisten en opschreven. Veel wetenschappers blijven zo een dik belegde
boterham verdienen. In de pedagogiek, de didactiek, de taalkunde en het
vreemdetalenonderwijs is dat ook het geval. Een modieuze nieuwigheid is het
mobiliseren van voorkennis. Dit heeft niets te maken met ongeoorloofde handel in
effecten. Ik weiger de Engelse omschrijving te gebruiken, want zoals zoveel wat
nieuw is in de wetenschap, is het mobiliseren van voorkennis komen aanwaaien van
over de Atlantische Oceaan. Bedoeld wordt dat in het onderwijs de leerkracht een
beroep moet doen op kennis die al aanwezig is. U weet wel: aansluiten bij de
leefwereld van het kind en zo. Een open deur intrappen, want pedagogen hebben dit
ons al eeuwen, in steeds andere bewoordingen, voorgehouden. In mijn
kweekschooltijd, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, hoorde ik er voor het eerst
over, wat me toen al niet voorkwam als een uitgangspunt dat na jaren van studie
gerijpt was. Let maar eens op: er komt een stroom van dissertaties op gang, maar nu

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002

in het Engels, en zoals altijd met een eigen vernieuwd jargon. Je leert pas tellen van
elf tot twintig als het tellen onder de tien beheerst wordt. Je begint met een lijdend
voorwerp als de leerling al weet wat een onderwerp is. Locale voorzetsels bied je
pas aan als enig ruimtelijk besef aanwezig is. De Poncke Princen-cyclus. Alles is al
ontdekt.
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[Neerlandica extra Muros - oktober 2002]
Arie Jan Gelderblom
........... Hollandse jongens in de maak
In de zomer van 1988, toen het Nederlands elftal opmerkelijk goed gepresteerd had
in het Europese voetbalkampioenschap, bracht ik mijn zomervakantie door op een
camping aan de Franse westkust. Een paar Nederlandse gezinnen hadden hetzelfde
plekje ontdekt. Een daarvan bestond uit een vader, een moeder en twee zoontjes van
pakweg zeven en negen jaar oud. Dag in, dag uit liepen de ventjes rond in de
schitt'rende kleuren van Nederlands vlag: t-shirts met brede horizontale rode en witte
strepen, en tuinbroeken van blauwe spijkerstof. Daaronder klompen. Kennelijk wilden
de ouders in die glorieuze zomer dat hun zoons er uitzagen als echte ‘Hollandse
jongens’. Door hun schoeisel en de kleur van hun kleding gaven ze te kennen dat ze
deelden in de winnaarsmentaliteit van hun nationale elftal.
Waarschijnlijk hadden deze ouders onbewust een voorbeeld in gedachten, de
bekende traditionele ‘Hollandse jongen’ van de ansichtkaarten, de jonge Volendammer
visser, icoon van het internationale toerisme. Dit stereotype is onverminderd populair
gebleven sinds het in de late negentiende en vroege twintigste eeuw wereldwijd werd
gepropageerd door middel van wereldtentoonstellingen, reisgidsen en de
ansichtkaartenindustrie. In de tweede helft van de negentiende eeuw bestond er
bijvoorbeeld in de Verenigde Staten een periode van Holland Mania, toen Mary
Mapes Dodge hele generaties van jonge lezers wist te boeien met Hans Blinker or
the silver skates (1865 en vele latere drukken), en toen Hollandse meisjes en jongens
in klederdracht als beeldmerk werden gekozen voor verschillende Amerikaanse
huishoudelijke artikelen. Annette Stott heeft een mooi boek geschreven over deze
typische Amerikaanse rage.1 Ze laat onder meer zien dat de ‘Hollandse jongen’ geen
weergave van de realiteit was, maar een bedenksel, een culturele constructie die
uiteenlopende doelen kon en kan dienen.
In dit artikel wil ik een paar wortels van het concept ‘Hollandse jongen’ traceren.
Voor een belangrijk prototype moeten we terug naar de jaren rond 1800, toen
Nederland onder Franse invloed een ingrijpende fase van herstructurering en
modernisering doormaakte. Aangeraakt door Frans revolutionair elan en meegesleept
in de op- en ondergang van het Napoleontisch imperialisme, werd het land
getransformeerd van een trage, federale, decentrale republiek in een centralistisch
koninkrijk met moderne efficiënte instituties.2 Het was
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bovendien de tijd van de beginnende Romantiek, toen overal in Europa voor het eerst
de nauwe relatie tussen volk, land, taal en geschiedenis ontdekt werd. In de ‘Franse
Tijd’ verbleekte het aanvankelijke Nederlandse enthousiasme voor de democratische
verworvenheden van de Franse Revolutie, om plaats te maken voor diepe wrevel
over Napoleons totalitarisme. Romantiek en anti-Franse sentimenten droegen beide
bij aan het ontstaan van een nieuw Nederlands nationaal gevoel. Revolutionair
enthousiasme en politieke ontgoocheling konden in de loop van de tijd bij dezelfde
personen worden aangetroffen. Een van hen was de productieve Haarlemse uitgever,
toneelschrijver en romancier Adriaan Loosjes (1761-1818).3
In 1809, tijdens de periode waarin Nederland als staat werd ‘afgeschaft door
Napoleon’,4 publiceerde Loosjes twee bundels didactisch proza, De man in de vier
tijdperken zijns levens en De vrouw in de vier tijdperken haars levens. De grote
structuur van beide delen is het traditionele idee van de levensladder met zijn
onvermijdelijke traject van op- en nedergang. Het is niet ondenkbaar dat de schrijver
zijn boeken zag als een modern alternatief voor Jacob Cats' Houwelick, dat sinds zijn
eerste druk van 1625 had gefungeerd als de seculiere Hollandse familiebijbel vol
lessen voor het dagelijks leven van man, vrouw en kinderen.
Een vergelijking tussen Cats en Loosjes levert interessante overeenkomsten en
verschillen op. Cats stelt het huwelijk voor als de hoeksteen van de burgerlijke
samenleving in de Republiek. In overeenstemming met de nieuwste juridische
inzichten van zijn tijd betoogt hij dat mensen binnen de door God en de overheid
gegeven rechtsorde zelf verantwoordelijkheid voor hun daden moeten nemen.5 De
voortdurende wisselwerking tussen man en vrouw is daarbij essentieel, uiteraard
onder leiding van de man. Het kloeke werk van Cats, in rijmende versregels vol
citaten en anekdotes, is opgebouwd volgens de successievelijke levensfasen van de
vrouw, die worden gedetermineerd door de aard van haar afhankelijkheid van de
man: maagd, vrijster [verloofde], bruid, vrouwe, moeder en weduwe. Als introductie
tot het hele werk neemt Cats een lang gedicht op, Kinder-spel, waarin verschillende
kinderspelen een morele uitleg krijgen. Bij dat gedicht maakte Adriaan van der Venne
een illustratie van spelende kinderen op het Lange Voorhout in Den Haag.6
Loosjes daarentegen schrijft levendig en elegant proza, en is niet zozeer uit op het
samenstellen van een huwelijkshandboek, als wel op het presenteren van man en
vrouw als twee afzonderlijke, contrasterende typen. Ze worden weliswaar tot elkaar
aangetrokken en hebben elkaar nodig, maar ze zijn essentieel verschillend. De vier
stadia in het leven van de man zijn in detail uitgewerkt, en worden gedefinieerd door
het verstrijken van de jaren: jongen, jongeling, man en grijsaard. Bij de vier even
uitvoerig besproken levensstadia van de vrouw vinden we nog de bij Cats zo
prominente afhankelijkheid van de mannelijke aanwezigheid terug: meisje, maagd,
huismoeder en bejaarde vrouw. Veel meer dan Cats lijkt Loosjes uit te gaan van
concrete observaties, en richt hij zich op de specifieke eigenschappen van de beide
seksen, zowel van lichaam als van geest. Man en vrouw worden, zou je kunnen
zeggen, door Loosjes geconstrueerd doordat hij ze als antagonistische eenheden in
verschillende levens-
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fasen tegenover elkaar plaatst. Dat alles bovendien in een nationale context. Het gaat
hem vooral om de Nederlandse man en vrouw, en minder om hun universele
hoedanigheden. Door dat nationale accent plaatst hij zijn typen in een productieve
structuur van binaire opposities. Het gaat hem niet alleen om genderopposities, maar
ook om de oppositie Nederlands tegenover niet-Nederlands.
Laten we eens wat nader naar de jongens kijken. Onder invloed van contemporaine
Duitse pedagogische literatuur geeft Loosjes uitvoerige voorschriften voor hun
lichamelijke opvoeding.7 Die moet zich bij voorkeur in de open lucht voltrekken.
‘De ontwikkeling der lichaamskrachten van de jongen moet bijzonder bevorderd
worden, en wel door middelen die spelen en uitspanningen schijnen, maar de
buigzaamheid en vlugheid der leden oefenen, zonder dat dezelve aan verrekkingen
en kneuzingen zijn blootgesteld’.8 Hij bespreekt balspelen, oefeningen met racket en
pluimbal, het klimmen in bomen en gymnastiek. Ouders moeten tegenover hun zonen
geen blijk geven van bezorgdheid over de risico's van roekeloosheid of onstuimige
lichamelijke inspanning, want dat zou de jongens ‘een verwijfde weekhartigheid en
onmannelijke vreesachtigheid’ kunnen inboezemen.9 ‘Over het geheel en in allen
gevalle is aan een harde boven een weke opvoeding de voorkeur te geven’.10
Nederlandse jongens van alle standen spelen graag met zelfgebouwde scheepjes, en
dat kwalificeert hen als van nature, ‘alsof zij geboren matrozen zijn’, voor een
opleiding aan de ‘Kweekschool der Zeevaart’.11 Deze observatie brengt de auteur tot
een conclusie over de Nederlandse volksaard: ‘Waar kinderen zulke doorslaande
proeven geven van oorspronkelijke geschiktheid voor de zeedienst, is de landaard
voor de zeevaart en koophandel gevormd’.12 Verder moeten jongens kunnen worstelen,
marcheren en op trommels slaan, en ‘zich in de kinderlijke wapenhandel oefenen’,13
met speelgoedwapens wel te verstaan. Daar wordt hun voetstap stevig van en hun
beweging ferm. Hun blik moet zich leren richten op een bewegend doel in de verte.
Voor verdere training van hun ogen moeten jongens vliegeren, hoepelen, tollen,
discuswerpen, knikkeren, en boogschieten. Dat dient tot beheersing van het lichaam
en van de omringende ruimte, en is verre te prefereren boven ‘zittende en treuzelende
spelen’, zoals prentjes bekijken en uitknippen.14 Loosjes' aandacht voor het
gezichtsorgaan past in de toenmalige pedagogiek, die aan het oog het primaat toekende
bij de kennisverwerving; opvallend is dat hij het kijken vooral bespreekt in verband
met spel en lichamelijke oefening, en terughoudend is in het aanprijzen van boeken
en prenten. Natuurlijk moet ook het verstand worden ontwikkeld, maar de schrijver
is ‘geen vriend van die kleine geleerde knaapjes, die bespottelijke en verachtelijke
gedrochtjes zijn’.15 Overmatig lezen is uit den boze, want dat gewent het oog teveel
aan korte afstanden, en veroorzaakt bijziendheid. ‘En het gebrek van kortzichtigheid
[bijziendheid], ongeacht het vervolgens door de onvoeglijke en ontsierende dracht
van brillen verholpen wordt, berooft de mens van het genot, om de voorwerpen der
natuur, in derzelver treffende grootte en volkomene schoonheid onbelemmerd te
aanschouwen’.16 Prenten en tekeningen bekijken is gevaarlijk, want het roept
ongewenste hartstochten wakker, zoals wellust en wreedheid.17

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002

5
De nationale connectie is evident. Hollandse jongens moeten worden opgeleid en
opgevoed om hun natie als zee- en kooplui te dienen. Daar worden hun lichamen
voor getraind. Zeevaart en handel zijn impliciet overal in Loosjes' wenken aanwezig.
De noodzaak van een helder gezichtsvermogen op zee spreekt voor zichzelf; impliciet
wordt daardoor de brildrager als on-vaderlands gekarakteriseerd, waarover aanstonds
meer. Het advies om jongens in bomen te laten klimmen wordt rechtstreeks verbonden
met de later benodigde vaardigheid om in het want en de masten van zeeschepen te
klauteren. Loosjes haalt daarbij als voorbeeld de bekende anekdote aan van de
legendarische zeventiende-eeuwse admiraal Michiel de Ruyter, die als jongen al blijk
gaf van zijn nautische aanleg door op de torenspits van de Grote Kerk van Vlissingen
te klimmen.18
De connectie tussen kinderspel en nationale opvoeding is niet door Loosjes
uitgevonden. Cats bijvoorbeeld schrijft in het aan Houwelick voorafgaande Kinder-spel
waarom het jongetje speelt met een speelgoedlans: ‘Het weet toch dat het Hollands
bloed Het land met wapens houden moet’.19 Maar anders dan Cats, die de verschillende
kinderspelen vooral behandelt als algemene morele lessen en dit nationale accent
bijna terloops vermeldt, is Loosjes' betoog doortrokken van een systematiek die het
mannelijk lichaam van jongs af als een voor nationale doeleinden geëigende
constructie behandelt. Dat de Gouden Eeuw daarbij als referentiepunt fungeert, is
niet verwonderlijk. Het lag voor de hand om in het Nederlandse vroeg-nationalistische
discours van de jaren rond 1800 aan te knopen bij de roemruchte vaderlandse
geschiedenis van de zeventiende eeuw. De geleidelijke economische en politieke
achteruitgang van de achttiende eeuw en de toenemende Franse overheersing werden
beschouwd als een schande die de voorvaderen van de natie in de Gouden Eeuw
nooit geduld zouden hebben. Het is in Loosjes' tijd een thema waarop op velerlei
wijze wordt gevarieerd, en waaraan hijzelf van harte meedoet. Aan dit min of meer
stereotiepe thema voegt hij recente opvoedingstheorie toe, van Duitse origine. De
nieuwe pedagogie was in de voorafgaande decennia populair geworden in de
Republiek, met name bij de patriotten, de progressieven die al ruim voor de Franse
Revolutie inzagen dat er aan het lethargische maatschappelijke bestel van de
Republiek een einde diende te komen.
Er zijn opvallende thematische parallellen te zien tussen Loosjes' bespreking van
de jongen en het kleine geïllustreerde Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche
jeugd uit 1781 van de patriottische pedagoog en publicist J.H. Swildens (1745-1809).20
Het Vaderlandsch A-B boek, gemodelleerd op eigentijdse Duitse voorbeelden, beoogde
een leer- en leesboek voor de scholen te zijn, waarin propaganda werd gemaakt voor
een burgerlijke, patriottische ideologie. Bij elke letter van het alfabet staat een leeslesje
met een bijbehorende gravure. Bij de S gaat het over het belang van schepen, in het
bijzonder oorlogsschepen, voor de nationale defensie en koophandel.
‘Oorlogsschepen! Oorlogsschepen! moesten daarom de Nederlandse moeders hare
kinderen zelfs in de wieg leren roepen’. Kinderen worden aangemoedigd (N) om de
kaart van hun vaderland, de Verenigde Nederlanden, te bestuderen, en (N, D) zorg
te dragen voor de instandhouding van de begrenzingen en de bescherming van deze
body politic, de
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duinen en dijken. En wat het menselijk lichaam betreft, in hoofdstuk J wordt erop
gewezen dat de natuurlijke neiging tot spelen van de jeugd een nationale dimensie
heeft: ‘De gezondheid en groeiende sterkte zijn de hoofdoogmerken, waarom de
alwijze Schepper de lust tot spelen zo natuurlijk eigen gemaakt heeft aan de Jeugd.
Men voege hierbij, dat het spel leerzaam kan zijn, dat het overeenkomen moet met
de natuur- en burgerlijke gesteldheid van een staat, en tevens zeer gelukkig
medewerken kan tot de vorming van de vereiste Nederlandse smaak en landaard, en
men zal zeer licht vinden, welke spelen het nutste zijn voor de Nederlandse Jeugd’.
Loosjes' programma is hier al in een notendop aanwezig. Het prentje bij Swildens'
tekst van 1781 bevat bovendien alle vormen van nationaal-vormend jongensspel die
Loosjes in 1809 zal aanprijzen. Ook over de spelende meisjes zijn ze het eens. Van
beiden mogen meisjes touwtjespringen.21 In dit verband zijn ook de meisjes op de
schommel in Swildens' gravure relevant. Ook meisjesspel bevat kennelijk
lichaamsbeweging, maar het is een stationaire beweging en niet, zoals bij jongens,
op verplaatsing gericht. De twee vechtende hondjes op de voorgrond van de prent
hebben een pendant in de twee worstelende jongens op het middenplan rechts.
Worstelen en onderlinge krachtmetingen krijgen daardoor de connotatie van een
aangeboren, natuurlijke behoefte.
Loosjes' constructie van het gezonde lichaam van de Hollandse jongen met zijn
scherpe blik, die hard wordt opgevoed en zich in de ruimte beweegt als toekomstig
zeeman en koopman, berust op een paar impliciete en expliciete antitypen als
contrasterende partners in betekenisvormende binaire opposities. Genderopposities
(man-vrouw) en nationale opposities (Nederlands tegenover niet-Nederlands) zijn
hierboven al genoemd. De tegenstelling man-vrouw is daarvan de fundamenteelste.
Loosjes wijdt een parallel boek aan de vier levensfasen van de vrouw. Hij betoogt niet verrassend - dat meisjes en vrouwen hun vervulling vooral binnenshuis zullen
vinden. Meisjes die met poppen spelen, bereiden zich voor op hun toekomstig
moederschap, een goed geregeld huishouden, en passend gedrag binnen de kaders
van plaatselijk sociaal verkeer. Zelfs het touwtjespringen is functioneel, want het
leert meisjes verfijnde, bevallige vrouwelijke bewegingen en lichaamshoudingen.
Bevallig voor het mannelijk oog, uiteraard.22
Ten aanzien van de constructie van een nationaal Nederlands menstype lijkt
Swildens' en Loosjes' beeldentaal voort te bouwen op de klimaattheorie van de
Renaissance en de traditionele vergelijkende volkerentypologie.23 Dit denkkader
verklaart de verscheidenheid van volkeren op aarde uit een wilsdaad van de Schepper,
die ieder volk bedeelde met een uiterlijk en een collectief karakter overeenkomstig
de geofysische en atmosferische omstandigheden van het eveneens door God
toegewezen grondgebied. Zo stond de veronderstelde ruwheid van het Scandinavische
klimaat een ontplooiing van beschaving in de weg, wat resulteerde in het grove
karakter en weinig verfijnde uiterlijk van noorderlingen. Anderzijds kenmerkten
volkeren die - in Zuid-Europa, Afrika of Azië - voortdurend door de hete zon werden
beschenen, zich door snel kokend bloed, verhitte temperamenten en onbeheersbare
passies. Ook de klassieke
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elementenleer doet zich hier gelden. Fransen golden als luchtig, Nederlanders waren
mensen van het water.24 Hun waterkarakter matigde hun hartstochten, maar maakte
hen bij uitstek geschikt voor handel en scheepvaart. Vanuit Nederlands gezichtspunt
was ook de eeuwige rivaal Engeland een waternatie, maar Brittannië miste de stevige
aansluiting bij het continent en daardoor waren zijn inwoners slap, sluw en
onbetrouwbaar.25 Deze beeldvorming paste natuurlijk naadloos in de feitelijke politieke
verhoudingen van de zeventiende en achttiende eeuw.
In De man in de vier tijdperken zijns levens maakt Loosjes graag gebruik van deze
topische geschiktheid van het Bataafse volk voor een bestaan dat drijft op het water,
letterlijk en figuurlijk. Zijn lezers zullen dat hebben herkend en gewaardeerd. Maar
hij zet, aansluitend bij Swildens, een stap verder door de traditionele ideale
eigenschappen van het volk - ‘voor de zeevaart en koophandel gevormd’ - te
projecteren op de individuele lichamen van de jonge mannen van dat volk. Met hun
harde, lenige lijven, hun heldere blik en hun zeemansbekwaamheden geven zij
uitdrukking aan de Nederlandse ‘landaard’.26
Zoals bekend, probeert de negentiende-eeuwse nationale ideologie scherpe grenzen
te trekken tussen de verschillende naties. Hoewel Loosjes betrekkelijk zwijgzaam is
over andere volkeren, misschien mede om al te directe politieke uitspraken te
vermijden, kunnen we er zeker van zijn dat hij impliciet de Nederlandse jongens en
meisjes als heel anders beschouwt dan hun Engelse of Franse leeftijdgenoten. En
waarom haalt hij Duitse pedagogische autoriteiten aan?
Onderzoek van de Nederlandse receptie van buitenlandse pedagogische literatuur
zou in dit verband nieuwe gegevens kunnen opleveren, zeker als er speciaal wordt
gelet op de uitbeelding van lichamen. In ieder geval was de Duitse
Verlichtingspedagogiek in zijn tijd toonaangevend; dat kan iets verklaren. Wellicht
is het ook relevant dat Loosjes met betrekking tot gymnastiek en lichamelijke
opvoeding geen Engelse bronnen noemt (Engeland was de traditionele rivaal van
ons land), of Franse (Frankrijk was de feitelijke vijand van 1809). In de vaderlandse
optiek van 1809 waren Duitsers, een natie in statu nascendi, een Germaans
broedervolk dat geen directe bedreiging vormde voor een Nederlands nationaal
bestaan, en dat dus gerust mocht worden geïmiteerd bij het ontwikkelen van nationale
pedagogische modellen.
Verderop in de wereld vinden we nog andere nationale antitypen van de Hollandse
jongen die zo vanzelfsprekend zijn, dat ze veelal niet worden opgemerkt. In de teksten
en beelden van het nationale discours gaat het dikwijls om de gekoloniseerde lichamen
van de bewoners van de Nederlandse koloniën. Vis à vis met hen neemt de Hollandse
jongen een identiteit aan die we ‘Jan Compagnie’ zouden kunnen noemen, om de
naam te gebruiken van een van de protagonisten in Potgieters nationale allegorie
Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842). Jan Compagnie, een type dat door de tijd
heen onder verschillende namen optreedt, maar wiens identiteit uit steeds dezelfde
stereotypen is opgebouwd, begon zijn zegetocht door het Nederlandse bewustzijn in
de reisliteratuur van de Gouden Eeuw (bijvoorbeeld als schipper Bontekoe in diens
befaamde Journael). Pas na het einde van het Nederlandse koloniale imperium in
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de jaren 1950 begon zijn beeld te verbleken. Jan Compagnie is een oprecht, gelovig
en doortastend man, die van zijn vaderland houdt. Naar lichaam en geest is hij stevig
en gezond. Door zijn ‘Hollandse’ eigenschappen kan hij gemakkelijk de confrontatie
aan met al die donkerhuidige, achterbakse, kinderlijke heidenen, die geen westerse
ratio bezitten en ten prooi zijn aan hun passies. Waar zij in essentie slap, sluw en
zwak zijn - en dus nogal wat trekjes gemeen hebben met het traditionele Hollandse
vijandbeeld van Engelsen - is hij hard en recht door zee. Dank zij zijn Godsvertrouwen
en doorzettingsvermogen lopen zijn avonturen altijd goed af. Deze Nederlandse
ideologie is een eigen versie van de algemene Europese beeldvorming ten tijde van
het kolonialisme, die de overzeese expansie voorstelt als een penetratie van een
vrouwelijk geconnoteerd Wunschterritorium door een hard, fallisch wit lichaam.27
Ook dit discours is in Nederland ruim 350 jaar lang gemeengoed geweest. Bij
Swildens en Loosjes, en in ontelbaar veel andere teksten waarin het gaat over zeevaart,
handel en koloniale expansie, speelt het bewust of onbewust mee. Dat gebeurt ook
wanneer de koloniën als zodanig niet worden genoemd, maar impliciet aanwezig
zijn in een verhaal over schepen, over varen, over vechten en over Hollandse jongens
die daar verzot op zijn. Ook zulke verhalen hebben betekenis gegeven aan hun
Hollandse lichaam.
Een opmerkelijk antitype van de Hollandse jongen, ten slotte, is onlangs ontdekt
en beschreven door Marita Mathijsen. In haar Amsterdamse inaugurele rede van 16
maart 2000 als hoogleraar in de Moderne Nederlandse Letterkunde, in het bijzonder
die van de negentiende eeuw, observeert ze enkele mannenfiguren in
negentiende-eeuwse fictionele teksten (van o.m. Hildebrand en Potgieter), en vergelijkt
haar bevindingen met contemporaine medische vakliteratuur.28 Daarbij ontdekt ze
het type van de trage, bleke, bebrilde jongeman, die niet tot enige activiteit in staat
is. Hij blijkt het prototype van de onanist te zijn. Volledig aan masturbatie verslaafd,
raakt hij van het rechte spoor door zijn levenssappen te verspillen. Mathijsen laat
overtuigend zien dat de toenmalige fascinatie van de Nederlanders met dit
verachtelijke menstype voortkomt uit bezorgdheid over de morele en politieke plaats
van de Nederlandse natie in de wereld. De vroege negentiende eeuw was in dit opzicht
vervuld van angst, en ontwaarde overal verval. Dat creëerde een sterke behoefte aan
positieve en negatieve rolmodellen. De eenzame bedrijver van de ‘eenhandige zonde’29
(bij Potgieter bijvoorbeeld Jan Compagnies broer Jan Salie) werd gezien als een
slappeling, iemand die zijn mogelijkheden niet aanwendde voor de
gemeenschappelijke zaak, en die daardoor de natie zou kunnen doen terugvallen in
een situatie van stilstand of chaos.
Ook hier is slapheid een van de voornaamste eigenschappen van het antitype,
waarmee het zich negatief onderscheidt van de oergezonde, beweeglijke en krachtige
Hollandse jongen. Ik heb sterk de indruk dat het door Mathijsen gesignaleerde
negatieve rolmodel van circa 1840 zich heeft kunnen ontwikkelen op basis van de
aanzetten die Loosjes in 1809 had gegeven in De man in de vier tijdperken zijns
levens. Ook bij Loosjes zien we al de contrasterende beeldvorming van energieke
tegenover stilzittende jongens, de connotatie van het
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sportieve met het nationaal-wenselijke, de vrees voor het ontwikkelen van slechte
gedachten (door plaatjes kijken en excessief lezen) en, als uiterlijk kenmerk van een
verkeerde instelling, het dragen van een bril. De aandacht voor het scherpe
gezichtsvermogen stamt als zodanig uit de Verlichtingspedagogiek, maar Loosjes
geeft er een nieuwe wending aan. Bij hem is, evenals bij Mathijsens latere
negentiende-eeuwers, bijziendheid metaforisch al op te vatten als een gebrek aan
inzicht in het nationale belang, veroorzaakt doordat het oog teveel gewend geraakt
was aan een focus op het persoonlijke en dichtbije.
Tot slot een paar woorden over godsdienst. Het is een cliché om bij beschouwingen
over Nederlands cultuur en identiteit een verklaring te geven vanuit een verondersteld
calvinisme. Dat lijkt me in veel gevallen onzinnig, en ook bij deze ‘Hollandse jongens
in de maak’ wil ik het vermijden. Door de eeuwen heen is het Nederlandse calvinisme
een veranderlijke grootheid geweest, en dus weinig geschikt voor monocausale
verklaringen. Het toonde en toont nog steeds zeer verschillende gezichten. Een beroep
op calvinisme in mentaliteitshistorisch onderzoek loopt daardoor meestal uit op
reductieve argumentaties. Met betrekking tot Loosjes en zijn Hollandse jongen denk
ik liever volgens de lijnen die Peter van Rooden heeft uitgezet in Religieuze regimes.
Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (1996). In de beslissende
overgangsjaren rond 1800 ontwaart Van Rooden een verschuiving van de oude
religieus-sociale orde van de Republiek, waarin godsdienstige verschillen zichtbaar
en voelbaar gemaakt werden in de vorm van machtsrelaties, naar een nieuw idee van
een homogene natie, waarin religieuze verschillen ondergeschikt gemaakt worden
aan een gemeenschappelijke moraal.30 Loosjes, zelf doopsgezind, onderschrijft
duidelijk het idee van de natie als een morele gemeenschap, waarvan iedere lid zijn
of haar plichten vervult. In zijn boeken over de man en de vrouw is godsdienst wel
degelijk aanwezig, maar zijn godsdienstverschillen tussen de denominaties - althans
binnen het protestantisme - irrelevant.
In de gehomogeniseerde cultuur van Nederland zoals Loosjes zich die idealiter
voorstelt, is een ander soort verschil veel belangrijker. Het is essentieel: het
sekseverschil. Het blijkt al uit de twee parallelle delen De man en De vrouw met hun
contrasterende genderdefinities. Bij nadere beschouwing blijkt ook de Nederlandse
godsdienst een gegenderd concept te zijn. Ook hier geven mannelijke factoren de
doorslag, getuige het volgende verhaaltje. In De vrouw in de vier tijdperken haars
levens lezen we hoe een groepje meisjes een bruiloft naspeelt. De benodigde
bruidegom kan, met enig verkleedwerk, gemakkelijk door een van de vriendinnetjes
worden gespeeld, ‘maar wie zal de dominee zijn, die de plechtige band des huwelijks
sluit?’ Een aanwezig broertje wil maar al te graag meespelen en die rol op zich nemen.
Met een zwart voorschoot en een papieren bef getooid, klimt hij op een stoel en vanaf
die preekstoel brabbelt hij een paar kinderversjes van Van Alphen bij wijze van
preek, en een zelfgemaakt huwelijksformulier. Daarmee wordt de plechtigheid
voltrokken.31 In een kinderspel van 1809 kan een gespeelde bruidegom het kennelijk
stellen zonder iets dat onmisbaar was voor een nageaapte dominee: het lichaam van
een Hollandse jongen.
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Kris Steyaert
........... Een Nederlandstalige Shelley op de planken:
De reconstructie van een vergeten schandaal
In het vierde nummer van de nog prille Nieuwe gids (april 1886) verscheen als
afsluiter in de sectie Varia de volgende anonieme aankondiging: ‘Velen zeker zullen
met genoegen vernemen, dat er te Londen een genootschap is opgericht om 1o. de
kennis van Shelley's werken en leven te vermeerderen; 2o. Shelley's drama's te doen
vertoonen; 3o. de zeldzame eerste uitgaven zijner werken in facsimilé te herdrukken;
4o. facsimile's te geven van zijn manuscripten; 5o. een Shelley-lexicon uit te geven
etc., etc.’. Vooral het tweede puntje in de opsomming zal verwondering hebben
gewekt. Had Shelley dan werkelijk toneelstukken geschreven? Inderdaad, net als
zijn beroemde tijdgenoten had Shelley niet kunnen weerstaan aan de lokroep van het
theater. Terwijl Keats' Otho the Great, Coleridge' Remorse (oorspronkelijke titel:
Osorio), en Byrons Marino Faliero nu weinig meer lijken dan literaire curiosa, geldt
Shelleys The Cenci als een der beste tragedies, zoniet dé beste, die de
negentiende-eeuwse Engelse letterkunde heeft voortgebracht.
Toch heeft men The Cenci lange tijd als een buitenbeentje beschouwd en als
dusdanig werd het door literatuurvorsers schromelijk verwaarloosd. Daar kwam pas
in 1970 verandering in. Toen verscheen van de hand van Stuart Curran een monografie
volledig gewijd aan Shelleys tragedie. Zoals in het voorwoord werd toegelicht, was
de opzet van de studie ‘door te dringen tot een meesterwerk dat niet de aandacht
heeft gekregen die andere Shelley-gedichten wel ten deel is gevallen’.1 De critici
reageerden enthousiast en het boek wordt nog steeds gerekend tot het handvol
standaardwerken over de Engelse dichter. Voor mijn betoog is vooral het lange
zevende hoofdstuk relevant, waarin Stuart Curran stilstaat bij de opvoeringspraktijk
en -geschiedenis van het stuk. Voorstellingen in Londen, Praag, Rome, Moskou,
Leeds, Frankfurt, Milaan, Dijon, Coburg, Belvoir en New York passeren de revue.
Dan volgt op bladzijde 237 plots de bewering: ‘slechts eenmaal tussen de opvoering
in Lennox Hill [New York] van 1926 en de wereldbrand van 1939 werd [...] het stuk
in het openbaar vertoond’. Curran specificeert: ‘de datum: 6 mei 1935, de plaats:
Parijs’.2 Daarmee gaat de auteur voorbij aan de merkwaardige, Nederlandstalige
première van het stuk die in januari 1929 plaatsvond in de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg (KNS) te Antwerpen. Hoewel deze première in verschillende bladen
werd besproken - waaronder ook in de Nieuwe Rotterdamsche courant - is deze
opvoering tot op
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heden onopgemerkt gebleven in de vakliteratuur. Dat er ook geen melding van wordt
gemaakt in het voorwoord bij de nieuwe Nederlandse vertaling die door Gerlof Janzen
in 1995 werd uitgegeven in de reeks Ambo-Klassiek, is wel bijzonder
betreurenswaardig.3 Het belang van de Antwerpse opvoering, ook in een internationale
context, wil ik nu aantonen.

1. ‘De sluier werd opgelicht van vreeselijke misdaden’
Shelley heeft het niet mogen beleven dat zijn tragedie werd uitgevoerd. De Engelse
censuur oordeelde dat het stuk te stuitend was om op de planken te worden gebracht.
In een brief aan zijn vriend Leigh Hunt schreef een teleurgestelde Shelley in april
1820: ‘De schouwburg heeft het verworpen met uitingen van de grootste
onbeschoftheid’.4 Shelley had het de directie dan ook niet gemakkelijk gemaakt. Het
verhaal, dat zich omstreeks 1599 afspeelt, laat zich als volgt samenvatten: graaf
Francesco Cenci nodigt de hele Romeinse beau monde uit op zijn paleis voor een
banket want hij heeft heugelijk nieuws. God, zo spreekt hij de genodigden toe, heeft
zijn smeekbede eindelijk verhoord want zijn twee oudste zoons met wie hij in onmin
leefde, zijn op een gewelddadige manier om het leven gekomen. De gasten zijn met
stomheid geslagen en wagen het niet te protesteren. Heel Rome weet immers dat de
graaf kritiek noch tegenspraak duldt. Alleen Beatrice klaagt het schandelijke gedrag
van haar vader aan. Tevergeefs. Als de genodigden zich uit de voeten gemaakt hebben,
geeft de graaf zich volledig aan zijn lust- en wraakgevoelens over: hij gebiedt zijn
dochter naar zijn kamer te komen waar hij zich aan haar vergrijpt. Op de rand van
de waanzin en met medeweten van haar (stief)moeder en jongere broer huurt Beatrice
tenslotte twee moordenaars in die Francesco Cenci op zijn buitengoed om het leven
brengen. De moordenaars worden echter gevat en de overblijvende leden van de
familie Cenci als medeverdachten in de kerker gegooid. Onder de handen van de
scherprechters komt de ware toedracht van de zaak al gauw aan het licht. Herhaalde
smeekbedes van de betrokkenen mogen niet baten: Beatrice wordt veroordeeld tot
het schavot. Doek.
Toen Kornelis Herman de Raaf zich voornam het stuk in het Nederlands te vertalen,
besefte hij terdege voor welke kiese taak hij stond. Hij wist immers hoe een deel van
de Britse pers bij de Londense première in 1886 zijn banvloek over het schandelijke
stuk had uitgesproken. Ook toen had de censuur nog steeds geen publieke voorstelling
toegelaten en moest de opvoering geadverteerd worden als een privé-initiatief van
de pas opgerichte Shelley Society. De première vond plaats een paar weken na de
verschijning van het Variastukje in De nieuwe gids. De jonge leraar Engels J.C.G.
Grasé was op dat moment net in Londen en schreef zijn vriend Albert Verwey: ‘Mij
ontgaat de reden waarom zulk een plot op het podium moet worden uitgebeeld en
dat in aanwezigheid van tientallen jongedames’.5 De Londense correspondent voor
de Opregte Haarlemsche courant betuigde evenzeer zijn spijt dat ‘zoovele jeugdigen
van jaren bij de opvoering werden toegelaten, waardoor de sluier werd opgelicht
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van vreeselijke misdaden, die beter voor hen onbekend waren gebleven’.6 Dit werk
is immers bestemd ‘om in de studeerkamer gelezen en overwogen te worden’. Menig
Victoriaans recensent was dezelfde mening toegedaan. Het openbaar
opvoeringsverbod in Groot-Brittannië zou dan ook pas in 1920, dus exact 100 jaar
na publicatie, worden opgeheven.
Nadat hij in 1905 een vernederlandste Alastor het licht had laten zien, besloot De
Raaf het erop te wagen. Bij uitgever Van Looy verscheen in 1908 in een
voornaam-groene kaft met goudopdruk: Percy B. Shelley: De Cenci. Een treurspel
in vijf bedrijven. Vertaling van Dr. K.H. de Raaf. Een succes was het allerminst en
zelfs het schandaal bleef uit. Hoe gering de impact van de vertaling was, kan worden
afgeleid uit de enthousiaste brief die de dichter Adriaan Roland Holst in september
1923 aan zijn oom Richard schreef, waarin hij het plan ontvouwde om Shelleys The
Cenci te gaan vertalen. Richard moet in zijn antwoord op De Raafs versie hebben
gewezen, hetgeen Adriaan deze verwensing ontlokte: ‘Ik foeter nog steeds in mijzelf
tegen dien vervelenden de Raaf met zijn Cenci-vertaling; nu ga ik eerst maar
dagenlang Shakespeare lezen om tot een andere keuze te komen; het is verdomd
vervelend’.7 Helemaal onopgemerkt bleef De Raafs vertaling niet. Verwey liet een
even kort als zuur stukje verschijnen in Museum. Maandblad voor philologie en
geschiedenis, dunnetjes overgedaan in De beweging door zijn protégé Alex Gutteling.8
Dat de uitgave ooit als speeltekst zou worden gebruikt, kon op dat ogenblik niemand
vermoeden. Ook Willem Kloos boog zich heel terloops over De Raafs vertaalarbeid
en wel in De nieuwe gids. Hij achtte een opvoering wenselijk, maar dan om heel
specifieke redenen:
Het is te hopen, dat deze vertaling nog eens gespeeld moge worden, [...]
op die manier slechts zou zij kans hebben, spoedig uitverkocht te worden,
en de schrijver krijgt dan de gelegenheid, een paar verbeteringen aan te
brengen, die op haar, als op ieder menschelijk werk, te maken zouden
zijn.9
In december 1928 was het zover: Oscar de Gruyter, de directeur van de Antwerpse
KNS en overtuigd anglofiel, verzocht de vertaler zijn De Cenci te mogen gebruiken
voor een opvoering. De Raaf gaf onmiddellijk zijn toestemming en stuurde gelijk
een trots briefje naar zijn mentor Kloos. Dat het werk weinig bekendheid genoot in
de Lage Landen mag blijken uit de spelfout in de prospectus waarmee de KNS haar
speelseizoen voor 1927-1928 aankondigde: na Bredero's De klucht van de koe,
Molières Geneesheer tegen wil en dank, Lessings Emilia Galotti en Balzacs Mercadet,
volgt in het lijstje ‘Shelley: De Censi’ [sic]. Uiteindelijk zou de opvoering pas in
januari 1929 plaatsvinden. De Raaf was toch niet helemaal gerust op de goede afloop
van de Antwerpse onderneming. In het programmaboekje brengt hij immers
uitdrukkelijk ‘[h]ulde aan de Directie [...], die den moed heeft gehad, het unieke en
eenige treurspel van den Engelschen dichter [...] voor het voetlicht te brengen’. Dat
er inderdaad moed voor nodig was, zou al spoedig blijken.
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2. ‘Kruistocht tegen kroon en kerk’
De avond voor het stuk in première zou gaan, achtte Th. de Ronde zich geroepen het
theaterpubliek in Het tooneel voor te bereiden op Shelleys ‘moreel anarchisme’ en
zijn ‘ploertigste aanvallen tegen Rome’. Hij rekent de dichterdramaturg tot ‘de minst
betrouwbare der [...] revolutionnaire droomers’ die met zijn ‘vernielingszucht’ tot
een ware ‘kruistocht tegen troon en kerk’ had opgeroepen. Deze tirade zal bij niet
weinig lezers op verbazing zijn onthaald. Was Shelley dan niet de dichter van die
verheven en zoetvloeiende natuurgedichten die men op de middelbare school las?
Hoe had het daar in de lessen ook alweer geklonken? Shelley ‘voelde de noodzaak
zijn hart uit te storten in golven van spontane poëzie’. En ook nog: de dichter ‘leefde
waarlijk in een droomwereld [...], en in deze etherische atmosfeer toefde hij hoog
verheven boven de concrete problemen van alledag’. Dit staat letterlijk te lezen in
een bloemlezing die in 1929 én in Antwerpen ten behoeve van middelbare scholieren
werd uitgegeven.10 Had De Ronde het in zijn artikel wel over dezelfde Shelley?
De volgende dag, op 12 januari 1929, vond dan de première plaats onder leiding
van Dick van Veen die de zieke Oscar de Gruyter moest vervangen. Vijf dagen later
moest het stuk al worden afgevoerd. De Gazet van Antwerpen bericht:
Een afschuwelijk stuk. Tranen en bloed. Pijnbank en rad. Monsterachtige,
wangedrochtelijke personages en situaties. De hoofdfiguur demonisch
beestig, onmenschelijk, onnatuurlijk. Verwenschingen en verwijten,
beleedigingen en scheldwoorden. Haat, wraak en wederwraak.
Met dit fragment is de teneur van de bespreking wel voldoende weergegeven. De
krant besluit nog verontwaardigd: ‘het [is] een onverantwoordelijke daad vanwege
het bestuur van onzen Kon. Nederl. Schouwburg, dit zwaar op de handsche treurspel
te hebben gaan opdelven’. De nieuwe gazet legde in haar recensie de vinger op de
wonde: ‘Het spreekt vanzelf dat Shelley de rol van den Heiligen Vader niet schooner
gemaakt heeft’. Inderdaad, we mogen vooral de politieke dimensie van het stuk niet
uit het oog verliezen. Voor Shelley was graaf Cenci het symbool van de genadeloze
onderdrukking door Kerk en Staat. Zo krijgt de graaf het voor elkaar dat zijn vele
wreedheden onbestraft blijven door de paus een uitgestrekte lap grond te schenken.
Steeds weer blijkt hoe Francesco Cenci's macht volledig gebaseerd is op zijn status
in een feodaal en patriarchaal systeem dat zich alleen door tirannie, omkoperij en
uitbuiting kan handhaven. De aristocratie (de graaf) en de clerus (de paus) spannen
samen om zich te verrijken ten koste van het volk. Ook in zijn brieven sprak Shelley
zich meermaals in niet mis te verstane bewoordingen uit: ‘door de Godsdienst wordt
[...] een rijk van terreur gevestigd’, de ‘Monarchie is er het prototype van’, de
‘Aristocratie [...] verzinnebeeldt haar eigenlijke wezen’.11 In De Cenci wordt
voortdurend aan dit monsterverbond gerefereerd: net zoals de graaf zijn zoons en
dochter te gronde richt, zo worden de gelovigen door hun Heilige Vader
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misleid en misbruikt. Deze striemende aanklacht liet de Gazet van Antwerpen aan
zich voorbijgaan: ‘Tooneel moet opbeuren, verheffen, beschaven, opvoeden. In “De
Cenci” ontwaren wij niets van dit alles’.
Het handelsblad was dezelfde mening toegedaan. Hoewel Shelleys ‘rijke
beschrijvingsmacht’ wordt geprezen, betreurde de krant het ontbreken van
‘ontspanningsvreugde’; ‘Het gegeven drukt te neder’. De recensent vervolgt: ‘Men
is omgeven door verrottende helleuitwasemingen, door een walgend zegevieren van
de perversiteit gezocht in het kwaad’. Toen Shelleys stuk in april 1820 uitkwam, had
een anonieme criticus net hetzelfde opgemerkt: ‘we konden niet geloven dat het was
geschreven door een sterveling om zijn medemensen hier op aarde te behagen: het
leek wel het werk van een demon, bedoeld als vermaak voor de duivels in de hel’.12
Meer dan een eeuw later vonden ook sommige Vlaamse critici in het schokkende
gegeven van het stuk het bewijs van Shelleys boosaardigheid. Zo verwijst Het
Antwerpsch tooneel naar de dichter als een ‘priesterhater’ die zich reeds als
minderjarige liet kennen als een ‘volslagen godloochenaar’. Er wordt eveneens met
gusto ingegaan op Shelleys verhouding met Harriet Westbrook, die zich een paar
jaar na het afspringen van de relatie zou verdrinken, ‘wat ook al moeilijk als een
recommendatie voor zijn [Shelleys] karakter te aanvaarden is’. Over de tragedie zelf
wil de recensent nog dit kwijt: ‘Zulke dingen leest ge nog, als ge eens op een eiland,
in een sanatorium of in de gevangenis opgesloten zit’. Merk op hoe het werk opnieuw
als een leesstuk wordt gepresenteerd, en wel als een stuk voor lezers die vanuit hun
marginale positie geen bedreiging (meer) kunnen vormen voor de samenleving. De
subtext die uit deze kritieken naar voren komt, kan eenvoudig samengevat worden:
een auteur die in staat is zulk een werk op papier te zetten, kan moreel weinig beter
zijn dan de wreedaardige personages die hij in zijn schepping opvoert.

3. ‘Vloekstrofen van den haat’
Zelfs de recensenten die zich minder dogmatisch opstelden, zagen in de Antwerpse
onderneming weinig heil. Lode Monteyne leidde zijn bespreking als volgt in: ‘Zij,
die Shelley kenden uit zijn lyrische gedichten, hebben wellicht gejubeld toen een
opvoering van “De Cenci” [...] werd aangekondigd. Zij, die het stuk gelezen hadden,
hielden hun hart vast’. Hoewel de recensent het dubieuze karakter van het stuk wijt
aan de ‘tallooze fouten - zoo psychologische als technische’ in de uitwerking, lijkt
de onderliggende boodschap toch te zijn dat de dichter in The Cenci zijn
lyrisch-zingende en volstrekt ongevaarlijke zelf ontrouw is geworden. Het resultaat
is een werk vol tekortkomingen. Shelley kon zich maar beter niet wagen aan het
‘opvoeden’ van zijn lezers/toeschouwers, een gave die hem volgens de Gazet van
Antwerpen toch volkomen ontbrak zoals we reeds gezien hebben.
Monteynes opmerking over Shelleys lyriek is pertinent. In de Lage Landen - en
dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland - was de dichter voornamelijk bekend
om zijn lyrische verzen. De luidruchtigste en mede daardoor invloedrijkste onder de
Shelleyvereerders was ongetwijfeld Willem Kloos. Die liet niet
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af in De nieuwe gids te benadrukken hoe het wezenlijke van Shelleys dichterschap
erin bestond zijn eigen, hogere Ikheid uit te zingen in bevlogen beelden en
ongeëvenaarde woordmuziek. Van de politieke, dissidente Shelley moest Kloos niets
hebben, dus het is niet zo verwonderlijk dat we in zijn werk nauwelijks verwijzingen
vinden naar het gezagsondermijnende The Cenci. Voor alles was Shelley de dichter
van Alastor, door Kloos foutief geïnterpreteerd als een lofzang op het dichterschap
dat zich afwendt van medemens en maatschappij, en de kortere (en ook daarom vaak
gebloemleesde) gedichten zoals ‘The Cloud’, ‘Ode to the West Wind’ en ‘To a
Sky-Lark’.13 Onderstaande passage is een schoolvoorbeeld van de manier waarop
Kloos zijn literaire held in het kleed der fatsoenlijkheid trachtte te hullen en hem
meteen ook als voorloper te canoniseren van het hyperindividualisme zoals dat door
hemzelf werd gepromoot:
Shelley, die in zijn eerste jeugdjaren zelf revolutionair was, al bedoelde
die revolutiezucht iets geheel anders als de tegenwoordige, iets meer
redelijks en oirbaars, Shelley, zeg ik, tot bewustzijn gekomen en de
menschheid in haar waren aard, in de excessen van haar onverstand gezien
hebbende, trok zich al spoedig terug uit de politiek en wijdde zich sinds
zijn 23e aan de studie en de kunst. [...] En dus beeldde hij voortaan zijn
binnenste, de heerlijkheid van zijn idealisme tot de plastische muziek zijner
onsterfelijke scheppingen en werd een der grootste dichters, ja voor talloos
velen de allergrootste der 19e eeuw.14
Een gelijkaardig citaat luidt:
[Shelley] bezat [...] een zekere dosis gezond verstand, die [...] Hem ook
deed begrijpen, dat hij met zijn hoog-psychische geaardheid wijzer deed,
zich niet langer in het onredelijke gewoel der Menigte te mengen, waar
hij met zijn hem altijd bijgebleven jongensachtige eerlijkheid en eenvoud
geen indruk maakte, maar zich als kunstenaar alleen te bemoeien met zijn
eigen Diepte [...].15
Waar doelde Kloos precies op met die revolutionaire jeugdjaren? Tijdens zijn korte
studententijd in Oxford bracht Shelley een pamflet uit met als weinig verhullende
titel The Necessity of Atheism. Naar aanleiding hiervan werd hij prompt van de
universiteit gestuurd. Vol idealisme vertrok de twintigjarige Shelley toen naar Dublin
waar hij de Ieren in woord en geschrift bijstond in hun verzet tegen de Britse
overheersing. Het jaar daarop (1813) publiceerde hij zijn subversieve Queen Mab,
door Kloos keer op keer bestempeld als de grootste smet op Shelleys dichterlijke
blazoen. In dit lange, wijsgerige gedicht komen karakteristieke regels voor als: ‘De
Natuur verwerpt de monarch’, ‘Uit koningen en priesters en staatslieden is oorlog
opgestaan’, ‘Tweelingzuster der godsdienst: zelfzuchtigheid’.16 Het bleef gelukkig
bij deze jeugdzondes, zo stelt Kloos, en uiteindelijk (d.i. na zijn 23ste levensjaar)
won Shelleys nuchtere verstand het op zijn misplaatste hervormingsdrang.
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Het moge duidelijk zijn: sociaal-politiek engagement en kunst zijn voor Kloos
onverzoenbare begrippen. Shelley was echter 29 jaar toen hij zijn The Cenci schreef
en had zich dus geenszins opgesloten in de ivoren toren van het ik-gerichte
estheticisme zoals Kloos ons wil doen geloven. Tot zijn laatste snik bleef Shelley
politiek actief: hij liet het leven in de Golf van Spezia door verdrinking toen hij in
juli 1822 met zijn zeilboot de Ariel terugkeerde van een ontmoeting met de eerder
genoemde Leigh Hunt en Lord Byron om het radicale tijdschrift The Liberal op te
richten. Shelleys bijdrages werden postuum in het tijdschrift opgenomen. Dit was
Kloos ongetwijfeld bekend uit de uitgebreide gespecialiseerde literatuur die hij bezat.
Sterker nog, van The Liberal verschenen twee nummers vooraleer het tijdschrift
vroegtijdig ter ziele ging; naast een brief eigenhandig door Shelley geschreven,
maakte een gaaf exemplaar van deze twee nummers de trots uit van Kloos'
persoonlijke verzameling Shelleyana.
Niet iedereen in Nederland viel Kloos bij in de politieke castratie van de Engelse
dichter. In 1917 bijvoorbeeld had H. Wismans nog geschreven in De katholiek:
Telkens keert hij [Shelley] de stralende engelen der scheppende verbeelding
en der dichterlijke ontroering, die hem zoo trouw terzijde staan, den rug
toe, om zijn spot te richten tegen het heiligste. En dan vloeien over de
lippen, die nog druipen van muziek, de vloekstrofen van den haat. [...]
Dan wordt al het dramatisch talent, al de kracht en de teederheid van ‘the
Cenci’ verspild aan een weerzinwekkend onderwerp, dat hij, alleen uit
zucht om de tyrannie te ontmaskeren en aan de kaak te stellen, en niet uit
schoonheidsdrang, tot stof voor dit treurspel heeft uitgekozen.17
Blijkbaar diende de ‘schoonheidsdrang’ boven het aanklagen van (sociaal) onrecht
te staan, een opvatting die we ook reeds bij Kloos hebben aangetroffen. Toch valt er
hier een cruciaal verschil waar te nemen: terwijl Kloos consequent probeerde Shelleys
radicale ingesteldheid te verdoezelen of dan toch te minimaliseren als een tijdelijke
dwaling, is Wismans zich ervan bewust dat Shelleys gehele oeuvre doordrongen is
van deze rebellie. Beider afkeer voor dit politieke engagement is in essentie dan wel
weer dezelfde: alleen de werken voortgesproten uit ‘dichterlijke ontroering’, met
andere woorden uit de lyrisch gestemde aandoening, laten ons volgens Wismans en
Kloos de enig-ware Shelley zien. Al de rest staat buiten het domein der Kunst. In
feite was dit ook de opvatting van de Vlaamse toneelrecensenten.

4. ‘Bolsjewistische amok-makerij’
Keren we nu terug naar de première zelf. In het luidruchtige koor van protest en
afwijzing verhief zich een enkele stem die een ander geluid liet horen. Het plaatselijke
blad De Schelde zag in de Nederlandstalige première een uitgelezen kans om de
status van Antwerpen als culturele metropool verder op te vijzelen.
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Het is daarom bijzonder ironisch dat een kleine verschrijving in de aankondiging
van het stuk zo raak de negatieve reacties anticipeert in andere bladen waarin het
personage van de diabolische graaf Cenci en de dramaturg Shelley samen lijken te
vallen. Dit kreeg de lezer van De Schelde voorgeschoteld: ‘De centrale figuur is graaf
Francesco Shelley [sic], een monster van perversiteit, die [...] een leven van
losbandigheid en misdadige uitspattingen [leidt]’. Niet zonder trots adverteerde De
Schelde de opvoering ook als de allereerste op het Europese vasteland, hoewel De
Raaf in het programma verwijst naar de opvoering die in 1925 in het Milanese
Manzoni-theater had plaatsgevonden. Volgens De Raaf had die indertijd ‘groote
indruk’ gemaakt en hij benadrukt meteen dat het stuk er ‘goed was ontvangen’.
Moeten we in deze expliciete verwijzing opnieuw een poging zien van de vertaler
om het Vlaamse theaterpubliek voor zich te winnen? Het lijkt er wel op.
In het katholieke Vlaanderen bleef het hoe dan ook een hachelijke onderneming
een anti-katholiek stuk in een (koninklijke) schouwburg op te voeren. De anonieme
correspondent voor de Nieuwe Rotterdamsche courant had dit goed begrepen: ‘En
zoo ergens, dan is hier een publiek noodig, dat zich boven godsdienstige, in casu
katholieke eenzijdigheid kan verheffen en het ideale van het reëele [sic] weet te
onderscheiden. Dat de Antwerpenaars van den Vlaamschen schouwburg zulk een
publiek zijn zou ik niet graag beweren’. Gematigd positief en vol bewondering voor
de moed van de schouwburgdirectie staat deze bespreking in schril contrast met de
veelal honende stukken in de Antwerpse pers.
Wat vooral opvalt in de verschillende besprekingen is dat er nergens ook maar
een regel uit Shelleys drama wordt geciteerd. Hoewel Shelleys talent als dichter
verschillende keren wordt geprezen, vond geen enkele Vlaamse recensent het blijkbaar
nodig om de lezer daarvan met citaten te overtuigen.18 Voor de critici had Shelleys
tekst geen bestaansrecht in de publieke invloedssfeer en men besloot het stuk eens
en voor altijd de grond in te schrijven. Letterlijk. Het Antwerpsch tooneel had gegruwd
bij de ‘exhumatie’ van zulk een werk en wou het opnieuw verbannen naar ‘een
museum [...] om niet... een kerkhof te zeggen’, terwijl de Gazet van Antwerpen, zoals
we hebben gezien, de KNS kastijdde omdat ze dit stuk waren ‘gaan opdelven’. Zoals
elk onbegraven kadaver kon ook Shelleys stuk wel eens tot besmetting en ziekte
leiden, zij het dan van ideologische aard. De Gazet van Antwerpen haastte zich in
haar recensie toe te voegen: ‘Het bij wonen zulker voorstelling zal de menschen geen
zier beter maken. Wel integendeel’. Achtte men de strekking van de woorden te
gevaarlijk om in de besprekingen te reproduceren? Aan de kwaliteit van de vertaling
zal het wel niet gelegen hebben. Hoewel geen meesterwerk is het resultaat van De
Raafs vertaalarbeid toch vrij degelijk. Ook plaatsgebrek lijkt mij een weinig
overtuigend excuus, want sommige besprekingen zijn best lang. Wat er ook van zij,
de recensenten waren alvast begonnen Shelley het zwijgen op te leggen en de tekst
in hun citatenloze besprekingen te (her)begraven.
Tot dusver hebben we ons toegespitst op de politiek-ideologische inhoud van
Shelleys werk en van de verschillende kritieken. Hoe sloeg men nu de productie

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002

21
zelf aan? Het decor vond weinig genade in de ogen van de recensenten. Jammer
genoeg zijn er geen foto's van bewaard, maar als we uitgaan van de volgende
beschrijvingen lijkt het toch wel iets curieus te zijn geweest. De nieuwe gazet
bijvoorbeeld, had het over ‘pure krankzinnigheid’: het podium was aangekleed met
‘allerlei lappen en lorren uit het schermenmagazijn’, terwijl het grootste deel van het
gebeuren zich afspeelde ‘tusschen drie ophaalijzers en een schouw van de Congoboot’.
De criticus van Het tooneel maakte dan weer bezwaar tegen het ‘heel sobere’ en
‘schematisch[e]’ decor. Het Antwerpsch tooneel had liever de ‘tooneelschikking’ in
‘weelderigen Italiaanschen Renaissance-stijl’ gezien. Nu leek het of ‘in een vlaag
van bolsjewistische amok-makerij, of van stomdronkenschap, het heele decormagazijn
als een wagen afval op het tooneel [was] leeggeschud’. Deze uitspraak wijst erop
hoezeer sommigen getroebleerd waren door Shelleys morele principes. Men zag
plots overal spoken. In het begin van de bespreking merkte de recensent van hetzelfde
blad op: ‘Shelley had in zijn jeugd veel wat hem in onzen tijd de reputatie van
“bolsjewiek” bezorgd zou hebben’. De criticus lijkt met zijn geladen uitspraak over
de ‘tooneelschikking’ te suggereren dat regisseur en rekwisiteur al hopeloos door
het subversieve stuk waren aangetast. Het Antwerpsch tooneel zag het als zijn taak
de potentiële toeschouwer voor een dergelijke nefaste invloed te behoeden. Het hele
geval werd verder aangedikt door de acteerprestaties van Dick van Veen, die de rol
van de graaf op zich had genomen, te vergelijken met ‘het gehinnik van een bronstigen
hengst’. Kon een zichzelf respecterend burger anno 1929 zich nu nog op een
voorstelling laten zien waar het publiek op zo een wellustige manier met
godslasterende verwensingen werd bestookt?
Opnieuw blijkt uit het bovenstaande citaat hoe eenzijdig het beeld was dat men
van Shelley had. Ik cursiveer: ‘Shelley had in zijn jeugd veel wat hem in onzen tijd
de reputatie van “bolsjewiek” bezorgd zou hebben’. Jeugdige branie die met de
mantel der liefde moet worden bedekt, had Kloos verkondigd. Maar zoals we hebben
gezien, werd The Cenci geschreven in de volle rijpheid van 's dichters talent. Het
stuk dateert nota bene uit dezelfde periode waarin de vele korte gedichten
geconcipieerd werden waar Shelleys faam toen grotendeels op rustte. Voor velen
stond een politieke Shelley echter gelijk met het onbesuisde idealisme van de
adolescent. Dat Het Antwerpsch tooneel het heeft over ‘niet veel méér dan... een
studententreurspel’ spreekt in dit opzicht boekdelen. Blijkbaar markeerde het stuk
een jammerlijke regressie in de intellectuele ontwikkeling van de dichter.

5. ‘Nooit op een mislukking uitgelopen’?
Is de Antwerpse opvoering meer dan een voetnoot in de receptiegeschiedenis van
The Cenci? Ik denk het wel. Het bovenstaande pleit mijns inziens voor een herziening
van een aantal wijdverbreide opvattingen over Shelleys buitenlandse reputatie in het
algemeen en de opvoeringspraktijk van The Cenci in het bijzonder. Dit wil ik nu aan
de hand van een paar citaten uit Engelstalige publicaties verduidelijken.
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We hebben gezien hoe de Vlaamse recensenten aanstoot namen aan de plot waarbij
incest en vadermoord veel te onkiese gegevens waren om vanuit de beslotenheid van
de leeskamer naar de publieke bühne te worden overgebracht. Maar in de kreten die
het vermeende onfatsoen van het stuk aanklagen, hoort men evengoed de wrevel
doorklinken over de politiek heterodoxe inhoud: men nam het Shelley erg kwalijk
dat hij de (katholieke) kerk in zulk een slecht daglicht had gesteld en haar
vertegenwoordigers moreel even laag aansloeg als de corrupte aristocratie. Het
predicaat ‘bolsjewistisch’ dat de dichter kreeg opgeplakt, laat hierover weinig twijfel
bestaan. Laten we nu een Engelse vakbroeder aan het woord: ‘[tegen] de jaren '20
[...] was het morele conservatisme van de negentiende eeuw zo goed als verdwenen,
[...] hetgeen het eindelijk mogelijk maakte het incestueuze onderwerp op het podium
te brengen’.19 States stelt hoe de duffe preutsheid der negentiende eeuw die
verantwoordelijk was voor de vijandige receptie van Shelleys werk voorgoed tot het
verleden behoorde toen in 1922 de honderdste verjaardag van Shelleys overlijden
werd herdacht. De Antwerpse opvoering van 1929 spreekt dit pertinent tegen. Vele
Vlaamse critici vonden het stuk een affront en een aanslag op de smaak en goede
zeden: het decor was ‘krankzinnig’, de speelstijl ‘bronstig’, het ontbrak de opvoering
geheel en al aan ‘ontspanningsvreugde’, niet in het minst omdat de dichter voor een
plot had gekozen waarin men ‘de perversiteit’ ‘walgend [zag] zegevieren’.
Het vervolg van de affaire is bekend: na vijf speeldagen verdween het stuk roemloos
van de planken. Alles bij elkaar had de voorstelling amper 1600 toeschouwers kunnen
lokken. Marcel Kessel schrijft echter in de PMLA: Shelleys tragedie ‘voor zover is
opgetekend, is nooit op een mislukking uitgelopen’.20 Ook deze visie dient duidelijk
te worden bijgesteld. Indien de directie van de KNS aan het hele debacle een kater
had overgehouden, dan maakte de opvoering van De lustige vrouwtjes van Windsor
in hetzelfde seizoen toch nog het een en ander goed: voor de twaalf voorstellingen
van deze komedie werden ruim 7000 entreekaartjes verkocht. De Nederlandstalige
première van De Cenci die in de pers zo veel stof had doen opwaaien, verdween
daarmee al snel in de vergetelheid. Overigens, in de annalen van de KNS zou 1929
voor immer geboekstaafd staan, niet als het jaar van de Cenci-productie, maar van
het overlijden van Oscar de Gruyter, hun grote bezieler en alom gewaardeerd directeur.
We sluiten nu de cirkel en komen opnieuw bij Stuart Curran terecht. In zijn studie
stelt hij dat ‘Shelleys legendarische faam als lyrische dichter en als revolutionair’
een belangrijke rol heeft gespeeld in het succes van de opvoeringen in de jaren
twintig.21 Th. de Rondes stuk in Het tooneel laat ons juist zien hoe de toenmalige
opvattingen over Shelleys rebellie fataal bleken voor het welslagen van de Antwerpse
première. De modale schouwburgganger mag dan misschien gelokt zijn door Shelleys
reputatie als dichter van wonderlijke, hooggestemde natuurgedichten, maar zodra
men werd geconfronteerd met een openlijk politiek stuk voelde men zich blijkbaar
bekocht. Shelley was dus geenszins bekend als ‘revolutionair’, anders zou de schok
bij het zien van De
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Cenci niet zo groot geweest zijn. Toen men uiteindelijk door de opvoering gedwongen
werd deze hervormingsdrang te onderkennen, kwam dit Shelleys ‘legendarische
faam’ in de Lage Landen ook niet ten goede.
Het blijft bevreemden dat een opvoering die toentertijd zoveel ophef veroorzaakte
- althans in de plaatselijke pers - door zovele letterkundige historici over het hoofd
is gezien. Nochtans geloofden sommigen in 1929 dat er in Antwerpen literaire
geschiedenis zou worden geschreven. Op de dag van de Nederlandstalige première
berichtte De nieuwe gazet: ‘De voorstelling in den Nederlandschen Schouwburg
wordt door velen ook in het buitenland belangstellend te gemoet gezien’, een
overtuiging die door De Schelde gedeeld werd: ‘Verschillende groote buitenlandsche
dagbladen zullen hun correspondenten sturen’. Van deze interesse buiten het
Nederlandse taalgebied viel achteraf niets te merken. Toen het Zuidelijk Toneel in
1995 met zijn Cenci op tournee ging, was men zelfs in Vlaanderen de eerdere
productie vergeten. Dit neemt niet weg dat de opvoering in de KNS onze aandacht
verdient. Het Antwerpse experiment mag dan commercieel gezien verre van
opmerkelijk zijn geweest, het hoe en het waarom van deze mislukking zijn dit
allerminst.
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Eindnoten:
1 ‘to probe a masterpiece that has not received the attention accorded other Shelley poems’.
Curran, Shelley's ‘Cenci’, xv.
2 ‘only once between the Lennox Hill mounting of 1926 [in New York] and the cataclysm of
1939 was [...] the play exhibited to public view’; ‘the date was May 6, 1935, the place Paris’.
3 Gerlof Janzen baseert zich duidelijk op Currans monografie: ‘Tussen de twee wereldoorlogen
kende het werk opvoeringen in Coburg, Praag, Moskou en, in 1923, in Rome [...]. Voor 1995
zette in ons land het Zuidelijke Toneel het werk op zijn programma’. Percy Bysshe Shelley,
De familie Cenci. Een drama in vijf bedrijven, 23.
4 ‘The Theatre rejected it with expressions of the greatest insolence’, Jones, The Letters of Percy
Bysshe Shelley, II, 181.
5 De brief is in het Engels gesteld; ‘[W]hy such a plot should be presented on a stage & in presence
even of scores of young girls, I fail to see the reason’; Schenkeveld en Van der Wiel, Albert
Verwey. Briefwisseling, 174.
6 Zoals geciteerd in Van Eldik Thieme, ‘Shelley's treurspel The Cenci’, 231.
7 Menkveld en Schenkeveld, A. Roland Holst, 296. Adriaans keuze viel uiteindelijk op Richard
III.
8 Verwey, ‘De Cenci’, 58; Gutteling ‘Boekbeoordeelingen’, 228-237. Er verscheen ook nog een
summiere aankondiging van de vertaling in Het vaderland van zaterdag 12 december 1908.
9 Kloos, ‘Literaire kroniek’, 663.
10 Shelley ‘truly lived in a world of dreams [...], and in that ethereal atmosphere he lived high
above the concrete troubles of every day life’; de Engelse dichter ‘felt the necessity of pouring
out his heart in streams of spontaneous poetry’. Kiebooms, A Selection from Shelley and Keats,
6.
11 An ‘empire of terror [...] is established by Religion’, ‘Monarchy is it's [sic] prototype’,
‘Aristocracy [...] symbolis[es] [...] its very essence’. Jones, The Letters of Percy Bysshe Shelley,
I, 126.
12 ‘we could not believe it to be written by a mortal being for the gratification of his fellow-creatures
on this earth: it seemed to be the production of a fiend, and calculated for the entertainment of
devils in hell’. De bespreking, die oorspronkelijk verscheen in The Literary Gazette and Journal
of Belles Lettres, Arts, Sciences (1 april 1820, pp. 209-210), is opgenomen in Barcus, Shelley.
The Critical Heritage, 164.
13 Impliciet waarschuwt Alastor voor het kunstenaarschap van de absolute ikgerichtheid. Het
lyrische subject van het gedicht versmaadt de aardse liefde en schuwt alle menselijk contact
zodat hem aan het eind van zijn queeste naar een vaag vermoed Ideaal niets anders wacht dan
de eenzaamheid en de dood.
14 Kloos, ‘Percy Bysshe Shelley’, 718-719.
15 Kloos, ‘Eenige opmerkingen over Shelley's geestelijken inhoud en beteekenis’, 711.
16 ‘Nature rejects the monarch’ (III, 170); ‘From kings, and priests, and statesmen, war arose’ (IV,
80); ‘Twin-sister of religion, selfishness!’ (V, 22).
17 Wismans, ‘Over Shelley’, 129-130.
18 Alleen de Nieuwe Rotterdamsche courant haalt drie beschrijvende en volkomen onschuldige
regeltjes aan: ‘Twee mijlen dezerzijds van 't fort, bedenk ik, / Kruist een diep dal den weg; 't is
ruw en eng, / En windt kortbochtig afwaarts van den bergrand’.
19 ‘[by] the 1920 decade [...] the moral conservatism of the nineteenth century had virtually
disappeared [...], permitting at last [the play's] incestuous subject on the stage’. States,
‘Addendum. The Stage History of Shelley's The Cenci’, 644.
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20 ‘so far as has been recorded has never failed’. Kessel, ‘The Cenci as a Stage Play’, 147.
21 ‘the legendary fame of Shelley as lyric poet and revolutionary’. Curran, Shelley's ‘Cenci’, 236.
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John H.A.L. de Jong
........... Het Europees Referentiekader gaat de wereld rond
In het talenonderwijs binnen Europa speelde het Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader voor Talen - vanaf 1995 uitgegeven in een aantal opeenvolgende
conceptversies - al enige jaren een belangrijke rol. In het jaar 2001, het Europees
Jaar voor de Talen, heeft de Raad van Europa dit Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader officieel in boekvorm gepubliceerd in het Engels (Council of Europe,
2001a) en in het Frans (Council of Europe, 2001b). In datzelfde jaar kwam ook een
Duitse vertaling beschikbaar in elektronische vorm (www.goethe.de/referenzrahmen).
Vertalingen in veertien andere talen zijn inmiddels beschikbaar. Verschillende partijen
binnen de Nederlandse Taalunie dringen aan op een Nederlandse vertaling. Dat is
van belang omdat het referentiekader een steeds belangrijker rol speelt zowel in het
onderwijs in vreemde talen binnen de Nederlandse taalgemeenschap als bij het
onderwijs Nederlands als tweede en als vreemde taal binnen en buiten die
taalgemeenschap. Dit artikel bespreekt een aantal kenmerkende aspecten van het
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader en de rol die het nu al speelt bij
onderwijs en toetsing van de Nederlandse taal.

Inleiding
Onderwijs is waarschijnlijk een van de meest kostbare ondernemingen van de mens.
Maar ook een van de meest belangrijke. Het is daarom zo jammer dat over het
algemeen zoveel tijd wordt verspild en zo weinig wordt bereikt. Het talenonderwijs
spant wat dit betreft wellicht de kroon. Studenten1 zijn zich vaak wel bewust van de
tekortkomingen van het reguliere onderwijs. Sakui & Gaies (1999) vroegen een
steekproef van 1296 studenten om de mate van hun instemming aan te geven met 45
stellingen over talenonderwijs. Het betrof hier Engels. Een van de drie stellingen
waar de studenten het meest mee oneens waren was ‘Om Engels goed te leren spreken
en verstaan zijn Engelse lessen voldoende’. Aan het andere einde van de schaal
stemden studenten het meest in met de stelling ‘Om Engels te leren is het belangrijk
om naar bandopnamen te luisteren en naar Engelstalige televisieprogramma's te
kijken’.
Het beperkte rendement van het talenonderwijs is voor een belangrijk deel te wijten
aan de gebrekkige definitie van de inhoud en van de kwaliteit van
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hetgeen men beoogt te leren. Oud-de Glas & Withagen (1994) rapporteerden dat de
studiegidsen van Nederlandse universiteiten nauwelijks informatie over leerdoelen
bevatten en dat wanneer docenten naar leerdoelen werd gevraagd zij verwezen naar
leerboeken en naar tentamens. Een universiteit definieerde het doel van de propedeuse
als ‘de taalvaardigheid in taal x verbeteren’ en voor het tweede jaar ‘de taalvaardigheid
in taal x verder verbeteren’.

De ontwikkeling van het Referentiekader
In Europa spelen talen een belangrijke rol. Mogelijkheden voor samenwerking blijven
nu eenmaal beperkt wanneer men elkaar niet kan verstaan. De Europese ministers
van onderwijs in vergadering bijeen in Hamburg in 1961 erkenden het groeiende
belang van talenkennis in de Europese samenleving en besloten zich gezamenlijk in
te spannen om het taalonderwijs te stimuleren en te verbeteren. Sinds die vergadering
heeft de Raad voor Culturele Samenwerking van de Raad van Europa2 een aantal
initiatieven ontplooid gericht op de verbetering van het talenonderwijs. Deze
activiteiten werden voornamelijk geïnspireerd door politieke naoorlogse idealen
zoals de vrijheid van beweging van personen in de Europese landen, een beter
onderling begrip tussen Europese burgers, levenslang leren en democratisering van
onderwijs. De meeste van deze motieven zijn inmiddels overgenomen door de
Europese Unie, die ondanks een politiek van niet-inmenging in onderwijszaken
tegenwoordig door middel van projectsubsidies waarschijnlijk meer directe invloed
op het onderwijs in landen van de Unie heeft dan de Raad ooit heeft gehad.
Een belangrijk resultaat van het besluit van de ministers van onderwijs in 1961
was de publicatie in 1975 van het zogenaamde Threshold level (Van Ek, 1975) dat
in veel Europese talen is vertaald, onder andere in het Nederlands als Drempelniveau.
Het Drempelniveau gaat ervan uit dat taalonderwijs gericht moet zijn op de eigen
communicatieve doeleinden van studenten, zodat ze die taal leren gebruiken in
gesprekken met sprekers van die taal en bij het begrijpen van voor hen relevante
teksten in die taal. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden was het
oorspronkelijk niet zozeer bedoeld als de beschrijving van een niveau, maar veel
eerder als een algemeen beschrijvingsmodel voor de beheersing van talen in
functionele zin: wat iemand met een taal kan doen en hoe goed. Wel bestond er het
idee dat deze beschrijving een minimaal nuttig competentieniveau betrof en daarom
ook een geschikte set van eindtermen voor beginnerscursussen vormde. Enkele jaren
na het verschijnen van het Drempelniveau bleek echter dat men de leerlast had
onderschat en dat mensen die deelnamen aan cursussen gebaseerd op dat model zich
al ruim voor het einde van een cursus in een beperkt aantal situaties redelijk konden
redden. In samenwerking met Van Ek selecteerde een team van cursusontwikkelaars
daarom binnen het Drempelniveau een subset van de meest noodzakelijke noties en
functies uit het Drempelniveau. Deze subset vormde een Tussenniveau: halverwege
tussen geen enkele beheersing van de taal en het eerder gedefinieerde Drempelniveau.
Dit Tussenniveau werd gepubliceerd als
2

De Raad van Europa omvat ruim 30 landen van oost tot west en van noord tot zuid. De Raad
is ouder en groter dan de Europese Unie.
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‘Waystage: an intermediary objective below Threshold level in a European unit/credit
system of modern language learning by adults’ (Van Ek, Alexander & Fitzpatrick,
1977). De publicatie van Waystage naast het eerder verschenen Threshold level
vormde de eerste aanzet tot een systeem van functionele niveaus waarbij ieder volgend
niveau het voorafgaande niveau volledig omvat zoals dat in het Referentiekader is
uitgewerkt.
Begin jaren negentig volgde een revisie en heruitgave als Threshold level 1990
en Waystage 1990 (Van Ek & Trim, 1991a; 1991b). In diezelfde tijd vond op initiatief
van de Zwitserse federale regering een symposium plaats in Rüschlikon met als titel
‘Transparency and Coherence in Language Learning in Europe: Objectives,
Evaluation, Certification’ (Council of Europe, 1992). Met vier landstalen en 26
kantons weerspiegelde Zwitserland de Europese taalonderwijspolitieke problematiek
en voelde met zijn per kanton verschillende onderwijssystemen behoefte aan
vergelijkbaarheid met betrekking tot leerdoelen en bereikte niveaus in het
talenonderwijs. Tijdens die conferentie waaraan de ruim 30 lidstaten van de Raad
van Europa deelnamen, werd besloten tot twee activiteiten: 1) de ontwikkeling van
een gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen inclusief een beschrijving
van beheersingsniveaus en 2) op basis daarvan de onwikkeling van een internationaal
herkenbaar taalvaardigheidsdocument in de vorm van een portfolio. Verderop in dit
artikel zien we dat beide activiteiten een rol zullen spelen in het onderwijs en de
toetsing van de beheersing van het Nederlands door sprekers voor wie het niet de
moedertaal is.

Belangrijkste aspecten van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (hierna: CEF3) is het product van
tien jaar samenwerking en onderzoek door toegepast-taalkundigen uit de lidstaten
van de Raad van Europa. Alhoewel de niveaubeschrijvingen verreweg de meeste
aandacht en bekendheid genieten, omvat het CEF veel meer. In de eerste plaats is
het CEF erop gericht de uitwisseling van ideeën tussen alle bij het onderwijs van
talen betrokkenen (onderwijspolitici, docenten, leerlingen, cursisten, ouders en
werkgevers) mogelijk te maken door uitgangspunten te formuleren waarop
beschrijvingen van taaldidactiek, methodologie, taalbeschrijving, doelstellingen,
eindtermen en toepassingen kunnen worden gebaseerd. Het CEF beoogt iedere
gebruiker in staat te stellen alle relevante keuzes te maken met betrekking tot het
leren, onderwijzen en toetsen van talen en alle gebruikers de mogelijkheid te bieden
over de te maken en gemaakte keuzes met alle andere betrokkenen te communiceren.
Het CEF moest daarom volledig, helder en samenhangend zijn.
Met ‘volledigheid’ wordt bedoeld dat het CEF alle aspecten van taalkennis,
taalbeheersing en taalgebruik moet dekken. Daarbij moet het beschrijvingsmodellen
leveren voor taaldidactiek, voor ontwikkeling in taalbeheersing en er rekening mee
houden dat naast linguïstische aspecten ook socio-culturele factoren, affectie, ervaring
en leerpotentie een rol spelen bij het verwerven van
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Taalgebruik, waarvan taalleren onderdeel uitmaakt, omvat de handelingen
van personen die als individuen en als leden van de samenleving een reeks
competenties ontwikkelen, zowel algemene als in het bijzonder
communicatieve taalcompetenties. Zij maken gebruik van de competenties
waarover zij beschikken in verschillende contexten onder verschillende
voorwaarden en met verschillende beperkingen om taalactiviteiten aan te
gaan waarbij taalprocessen betrokken zijn ten einde teksten te produceren
of te ontvangen die betrekking hebben op onderwerpen op specifieke
terreinen, waarbij zij de strategie n ontplooien die het meest geëigend
lijken om de uit te voeren taken te volbrengen. Het bewust volgen van
deze handelingen door de deelnemers leidt tot bevestiging of wijziging
van hun ........... competenties.
communicatieve vaardigheden. Ook moet het CEF open en flexibel zijn, zodat
bijvoorbeeld verschillende benaderingen van taalonderwijs en uiteenlopende
doelstellingen kunnen worden ondergebracht. ‘Helderheid’ betreft de eis dat het CEF
voor alle betrokkenen begrijpelijk moet zijn. Uiteraard staat dit op gespannen voet
met de eis van volledigheid. Daarom zijn er voor de verschillende doelgroepen ‘User
guides’ ontwikkeld.
‘Samenhangendheid’ ten slotte betekent dat er geen interne tegenstrijdigheden
mogen voorkomen en dat er verband moet zijn tussen de onderdelen gericht op
behoefte-onderzoek, definitie van eindtermen, bepaling van inhoud, selectie van
materiaal, vaststelling van leerplannen en lesprogramma's, taaldidactiek en beoordeling
en examinering.
Een volledig, helder en samenhangend beschrijvingskader voor het leren,
onderwijzen en toetsen van talen moet in principe gebaseerd zijn op een zeer algemene
visie op taalgebruik en taalleren. Daarom kiest het CEF de beschrijving die hier is
afgedrukt als uitgangspunt. De vetgedrukte begrippen vormen de belangrijkste
beschrijvingscategorieën waarop het CEF is gebaseerd. Daarbij moet worden
opgemerkt dat voor de beschrijving van de beheersingsniveaus in het CEF bepalend
is in hoeverre taalgebruikers effectief en efficiënt zijn in de uitvoering van de gestelde
taken. Effectief wil zeggen dat zij met de hun ter beschikking staande taalmiddelen
kunnen bereiken wat zij willen bereiken: begrijpen wat zij willen begrijpen en
uitdrukken wat zij willen uitdrukken. Efficiënt betekent dat zij dit ook kunnen met
zo min mogelijk moeite voor alle deelnemers, dat zij niet alles wat zij willen begrijpen
moeten laten herhalen door hun gesprekspartner en dat hun gesprekspartner hen ook
niet telkens om herhaling of verduidelijking moet vragen wanneer zij iets uitdrukken.
De hierboven reeds genoemde ‘volledigheid’ van het CEF betreft niet alleen dekking
van alle aspecten van taalbeheersing, maar ook alle mogelijke doelstel-
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lingen, leerstrategieën, onderwijs- en toetsmethodieken. Tabel 1 geeft een overzicht
van de beoogde functies van het CEF.

Tabel 1. Functies van het CEF
Menu voor het kiezen van voor
leerdoelen

iedereen die talen leert of
wil leren

Beschrijvingsmodel

taalbeleidsmakers

voor

leerplanontwikkelaars
toetsontwikkelaars
leergangauteurs
leraren
Interpreteerbare informatie voor

taalstudenten
ouders
werkgevers

Het CEF vormt dus een beschrijvingskader dat keuzemogelijkheden biedt en wel
zodanig, dat alle betrokken partijen over de gemaakte keuzes met anderen kunnen
communiceren. Illustratief voor het CEF is dat na de beschrijving van ieder aspect,
onderdeel, aanpak, etc. de gebruiker voor de vraag wordt gesteld om te overwegen
of het aspect, het onderdeel, de aanpak, wel relevant en passend is en of de juiste
keuze is gemaakt. Zo wordt na de behandeling van verschillende methoden die kunnen
worden ingezet om de student meer bij het leren te betrekken het volgende tekstkader
afgedrukt:
Gebruikers van het Referentiekader zouden mogelijk willen overwegen
en indien van belang aangeven welke stappen zij ondernemen om de
ontwikkeling te stimuleren van studenten als verantwoordelijke
onafhankelijk taalleerders en taalgebruikers.
En na de bespreking van woordenschat:
Gebruikers van het Referentiekader zouden mogelijk willen overwegen
en indien van belang aangeven op grond van welk(e) principe(s) lexicale
selectie heeft plaatsgevonden.

Niveaus in het CEF
Een belangrijk onderdeel van het CEF is een beschrijving van niveaus van
taalvaardigheid waaraan bestaande standaarden, toetsen en examens kunnen worden
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gerelateerd, zodat gebruikers deze onderling kunnen vergelijken. Een dergelijke
beschrijving dient uiteraard onafhankelijk te zijn.
Onafhankelijk bijvoorbeeld van de manier waarop iemand een taal geleerd heeft,
welke taal men geleerd heeft, en hoelang men over het bereiken van een niveau heeft
gedaan. Een veelgebruikt begrip als ‘het niveau van de moedertaalspreker’ is daarom
niet echt bruikbaar, het verwijst immers naar de manier waarop de taal is geleerd.
Bovendien moet men zich realiseren dat niet alle
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moedertaalsprekers hun ‘eigen’ taal op hetzelfde niveau beheersen. Ook
moedertaalsprekers blijven levenslang leren. Dit blijkt al heel snel wanneer men
bijvoorbeeld kijkt naar een schaal voor schriftelijke productie (schrijven): er zijn nog
altijd veel moedertaalsprekers die het schrift niet machtig zijn. Maar ook bij andere
vaardigheden komen tussen moedertaalsprekers onderling grote verschillen voor (zie
bijvoorbeeld het OESO-rapport over geletterdheid van volwassenen, Murray, Kirsch
& Jenkins, 1998).
‘Onafhankelijk van welke taal men geleerd heeft’ betekent ook dat men het niveau
niet kan uitdrukken in het beheersen van bepaalde grammaticale structuren (gebruikte
structuren verschillen immers per taal), noch in het beheersen van een bepaald aantal
woorden (talen vertonen onderling grote verschillen in het aantal woorden dat voor
adequaat functioneren op een bepaald niveau, in een bepaalde context noodzakelijk
is).
De niveaubeschrijvingen van het CEF zijn uitgedrukt in termen van wat gebruikers
kunnen doen met de taal en hoe goed zij dat kunnen: een kwantitatieve en een
kwalitatieve dimensie. De kwantitatieve dimensie betreft het aantal domeinen waarin
taalgebruikers kunnen functioneren, het aantal taalfuncties dat zij kunnen gebruiken,
het aantal noties dat zij kunnen uitdrukken, het aantal onderwerpen dat zij kunnen
behandelen en de rollen die zij in de taal kunnen vervullen. De kwalitatieve dimensie
betreft de mate waarin de taalgebruiker effectief en efficiënt is. Effectiviteit en
efficiëntie bij taalgebruik hangen sterk af van de mate waarin de gebruiker in staat
is taalhandelingen te verrichten overeenkomstig het regelsysteem van de betrokken
taal en daarbij adequate lexicale elementen en structuren te selecteren. De combinatie
van kwantitatieve en kwalitatieve descriptoren levert niveaubeschrijvingen in
functioneel communicatieve termen op.
De ontwikkeling van een vaardigheid gaat geleidelijk (al treden soms
stroomversnellingen op). Dit betekent dat er eerder sprake is van een ‘helling’ dan
van een ‘trap’. Het onderscheiden van verschillende niveaus op zo'n helling is in
feite willekeurig. De helling loopt in theorie van geen enkele kennis van de taal tot
volledige perfectie. In theorie, want geen van beide punten komt in werkelijkheid
voor. Ook iemand die nog niet aan het leren van een taal is begonnen, weet dat een
taal ergens over gaat, dat men er ervaringen in kan vertellen, dat men om bepaalde
zaken kan vragen, dat gesproken taal in de meeste gevallen met menselijk stemgeluid
gepaard gaat, etc. Ook volledige perfectie komt niet voor. Dat zou immers betekenen
dat men niets meer zou kunnen leren en dat een taal een vast en onveranderlijk
gegeven is. Grenzen tussen niveaus zijn dus geen natuurlijke grenzen. Wanneer men
echter eenmaal voor een indeling in een aantal niveaus kiest, kunnen de belangrijkste
kenmerken van taalgebruik op ieder van die niveaus worden beschreven. Niveaus
bieden dan de mogelijkheid om de positie van een persoon tussen die theoretische
begin- en eindpunten bespreekbaar te maken.
Ter wille van de hanteerbaarheid van de niveau-onderscheidingen is gekozen voor
een hoofdindeling in drie niveaus:
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A Basisgebruikers: Personen die de meest elementaire zaken beheersen, maar bij
communicatie afhankelijk zijn van de bereidheid van hun gesprekspartner zich
aan te passen aan het door hen beheerste niveau;
B Onafhankelijke gebruikers: Personen zich die in de alledaagse praktijk kunnen
redden, doorgaans zonder al te veel moeite begrijpelijk zijn en ook over het
algemeen een normaal spreektempo kunnen volgen;
C Vaardige gebruikers: Personen die nauwelijks of geen beperkingen ondervinden
in het gebruik van de taal.

Ieder van deze niveaus kan naar behoefte worden onderverdeeld in een aantal
subniveaus. Binnen het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld vindt voortgang plaats
vanaf de eerste klas tot het eindexamen. Voor het voortgezet onderwijs is er daarom
behoefte aan een fijnere verdeling. Het CEF geeft een uitwerking in zes niveaus,
waarbij ieder van de niveaus uit de hoofdindeling (A, B en C) is onderverdeeld in
twee subniveaus. Niveau A is verdeeld in A1 en A2, waarbij A1 ongeveer halverwege
ligt op weg naar beheersing op niveau A en A2 gelijkstaat aan A. Zo ook B1 en B2,
C1 en C2. Niveau A1 kan weer verder worden verdeeld in A1.1 en A1.2, waarbij
beheersing op A1.1 ongeveer halverwege ligt op weg naar A1 en A1.2 gelijk is aan
beheersing op niveau A1. Gebruikers van het CEF kunnen dus zelf bepalen tot welke
graad van verfijning zij een niveau-indeling willen hanteren. Daarbij moeten zij
echter wel duidelijk maken welke relatie er is tussen de door hen gehanteerde indeling
en de indeling in A1 tot en met C2 van het CEF wanneer zij internationale vergelijking
mogelijk willen maken.
Met de invoering van de nieuwe benaming zijn de principes van het
beschrijvingssysteem dat ten grondslag lag aan Threshold level en Waystage niet
verlaten. Het niveau B1 komt als eerste niveau waarop de taalgebruiker onafhankelijk
wordt overeen met het Threshold level, terwijl A2 gelijk is aan Waystage. De
lettercijfercombinaties zijn beter hanteerbaar in de internationale context omdat zij
niet hoeven te worden vertaald. Tabel 2 geeft een overzicht van de zes beschreven
niveaus in de oude Engelstalige benaming en de door het CEF nieuw ingevoerde
aanduiding en een korte algemene beschrijving van het beheersingsniveau.
Het CEF biedt echter ook de mogelijkheid om voor verschillende taalleerders
verschillende profielen van streefniveaus te bepalen. Een ober dient vlot en vaardig
in de spreektaal te kunnen handelen, terwijl voor een administratief assistent veel
hogere eisen aan de schriftelijke taalvaardigheden worden gesteld. Als Appendix bij
dit artikel is de zelfbeoordelingsschaal van het CEF opgenomen waarmee taalleerders
kunnen nagaan op welk CEF-niveau zij voor ieder van de onderscheiden vaardigheden
kunnen functioneren.
De niveaudescriptoren van de zes niveaus van het CEF zijn ontwikkeld door met
name North (North & Schneider, 1993; North, 2000). North verzamelde honderden
descriptoren van verschillende herkomst. Hij verzamelde over de hele wereld
descriptoren van taalvaardigheid afkomstig uit uiteenlopende bronnen zoals de
bekende schaal van de Amerikaanse overheid (Clark & Clifford, 1988) waarvan ook
de door de NATO gehanteerde STANAG-schaal (NATO, 1976) is
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Tabel 2. De niveaus van het CEF
Vaardig gebruiker
C2

Mastery

Kan vrijwel alles wat hij
hoort of leest gemakkelijk
begrijpen. Kan informatie
die afkomstig is van
verschillende gesproken en
geschreven bronnen
samenvatten, argumenten
reconstrueren en hiervan
samenhangend verslag
doen. Kan zichzelf
spontaan, vloeiend en
precies uitdrukken en kan
hierbij fijne nuances in
betekenis, zelfs in
complexere situaties,
onderscheiden.

C1

Effectiveness

Kan een uitgebreid scala
van veeleisende, lange
teksten begrijpen en de
impliciete betekenis
herkennen. Kan zichzelf
vloeiend en spontaan
uitdrukken zonder daarvoor
aantoonbaar naar
uitdrukkingen te moeten
zoeken. Kan flexibel en
effectief met taal omgaan
ten behoeve van sociale,
academische en
beroepsmatige doeleinden.
Kan een duidelijke, goed
gestructureerde en
gedetailleerde tekst over
complexe onderwerpen
produceren en daarbij
gebruikmaken van
organisatiestructuren en
verbindingswoorden.

Onafhankelijk gebruiker
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B2

Vantage

Kan de hoofdgedachte van
een ingewikkelde tekst
begrijpen, zowel over
concrete als over abstracte
onderwerpen, met inbegrip
van technische
besprekingen in het eigen
vakgebied. Kan zo
vloeiend en spontaan
reageren dat een normale
uitwisseling met
moedertaalsprekers
mogelijk is zonder dat dit
voor een van de partijen
inspanning met zich
meebrengt. Kan duidelijke,
gedetailleerde tekst
produceren over een breed
scala van onderwerpen.
Kan een standpunt over een
actuele kwestie
uiteenzetten en daarbij
ingaan op de voor- en
nadelen van diverse opties.

B1

Threshold

Kan de belangrijkste
punten begrijpen uit
duidelijke standaardteksten
over vertrouwde zaken die
regelmatig voorkomen op
het werk, op school of in
de vrije tijd. Kan zich
redden in de meeste
situaties die kunnen
optreden tijdens het reizen
in gebieden waar de
betreffende taal wordt
gesproken. Kan een
eenvoudige lopende tekst
produceren over
onderwerpen die vertrouwd
of die van persoonlijk
belang zijn. Kan een
beschrijving geven van
ervaringen en
gebeurtenissen, dromen,
verwachtingen en ambities
en kan kort redenen en
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verklaringen geven voor
meningen en plannen.

Basisgebruiker
A2

Waystage

Kan zinnen en regelmatig
voorkomende
uitdrukkingen begrijpen die
verband hebben met zaken
van direct belang
(bijvoorbeeld
persoonsgegevens, familie,
winkelen, plaatselijke
geografie, werk). Kan
communiceren in simpele
en alledaagse taken die een
eenvoudige en directe
uitwisseling over
vertrouwde en alledaagse
kwesties vereisen. Kan in
eenvoudige bewoordingen
aspecten van de eigen
achtergrond, de
onmiddellijke omgeving en
kwesties op het gebied van
directe behoeften
beschrijven.

A1

Breakthrough

Kan vertrouwde dagelijkse
uitdrukkingen en
basiszinnen gericht op de
bevrediging van concrete
behoeften begrijpen en
gebruiken. Kan zichzelf
aan anderen voorstellen en
kan vragen stellen en
beantwoorden over
persoonlijke gegevens
zoals waar hij/zij woont,
mensen die hij/zij kent en
dingen die hij/zij bezit.
Kan op een simpele wijze
reageren, aangenomen dat
de andere persoon
langzaam en duidelijk praat
en bereid is om te helpen1

1

The copyright belongs to the Council of Europe Publishers should ask permission prior to
using these instruments, and they must mention the copyright
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afgeleid en van de Nederlandse Niveaumeter (Van Els, 1992). Na enige redactie
legde hij de verzameling descriptoren voor aan groepen docenten met de vraag de
descriptoren te ordenen. Na ordening en selectie onderwierp hij de descriptoren aan
empirisch en statistisch onderzoek, o.a. door de classificatie van leerlingen uitgevoerd
door docenten met gebruikmaking van de descriptoren te vergelijken met de resultaten
van diezelfde leerlingen op formele toetsen. Tenslotte hield hij een verzameling over
van descriptoren die in de praktijk goed bleken te functioneren en die een duidelijke
schaal vormden. Deze werden opgenomen als de officiële descriptoren voor de
niveaus van het CEF. Er zijn descriptoren voor communicatieve vaardigheden
(luisteren, lezen, mondelinge en schriftelijke interactie en mondelinge en schriftelijke
productie), voor onderdelen daarvan (woordenschat, vlotheid, grammaticale
correctheid, uitspraak, etc.), maar ook voor communicatieve strategieën en
socio-linguïstische en pragmatische aspecten.
Hoe aan het CEF richtlijnen voor de ontwikkeling van curricula en eindtermen
kunnen worden ontleend, kan bijvoorbeeld worden geïllustreerd aan de hand van het
onderwerp ‘taal voor specifieke doeleinden’ (LSP). Het CEF kent vier domeinen:
Privé, Maatschappelijk verkeer, Werk en Onderwijs (Personal, Public, Occupational
en Educational). Binnen ieder van die domeinen kunnen de externe situaties (die tot
taalgebruik aanleiding geven of waarin het taalgebruik plaatsvindt) worden
omschreven in termen van de plaatsen (locations), de instellingen (institutions), de
personen (persons), de dingen (objects), de gebeurtenissen (events), de handelingen
(operations) en de teksten (texts). In de descriptoren voor de niveaubeschrijvingen
spelen de domeinen een rol. Op niveau A1 komt het Privédomein voor en
Maatschappelijk verkeer in beperkte mate. Op A2 komen de domeinen Onderwijs
en Werk een beetje aan bod en pas echt in B1. De domeinen komen eerst in een
vertrouwde context aan bod, terwijl op het hoogste niveau de mate van vertrouwdheid
geen rol meer speelt: alles moet kunnen.
Het is duidelijk dat met name in de middenniveaus opleidingen zullen kunnen
verschillen ten aanzien van de definitie van hun taalvaardigheidseisen, immers hier
hangt vertrouwdheid af van de soort opleiding waarin men zit. In een bedrijfskundige
opleiding bijvoorbeeld zullen plaatsen, instellingen, personen, dingen gebeurtenissen
en teksten die betrekking hebben op bedrijfskunde als ‘vertrouwd’ moeten worden
verondersteld.
Kortweg:
• Op de A-niveaus speelt taal voor specifieke doeleinden (language for specific
purposes) nog nauwelijks een rol omdat de domeinen Opleiding en Werk nog
niet echt aan de orde zijn.
• Op de B-niveuas zal de concrete invulling van curricula en exameneisen uit
elkaar gaan lopen omdat binnen vormen van onderijs, binnen verschillende
opleidingen en binnen verschillende beroepen andere begrippenapparaten als
vertrouwd dienen te worden verondersteld.
• Op de C-niveaus neemt die differentiatie weer af, omdat men ook in minder
vertrouwde situaties geacht wordt te kunnen functioneren.
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Het belang van het CEF
Het CEF heeft vanaf de eerste preliminaire versie in 1996 grote invloed verworven
in de Europese context. De Europese Unie verklaarde vrijwel onmiddellijk dat
voortaan aanvragen voor subsidie op het gebied van taalonderwijs en taaltoetsing
het CEF als uitgangspunt dienden te nemen. Een voorbeeld is het project DIALANG
waarin instrumenten worden ontwikkeld waarmee men via het Internet een schatting
zal kunnen maken van het eigen niveau in 15 verschillende Europese talen. De
niveaudefinities en de instrumenten zijn gebaseerd op het CEF. Als bijproduct heeft
DIALANG tijdens de ontwikkelingsfase nieuwe bewijzen opgeleverd voor de
validiteit en de robuustheid van de CEF-schalen in verschillende landen in Europa.
ALTE (Association of Language Testers in Europe), waarin instellingen als de
Cambridge-examens, Cito-groep, CNaVT, Goethe Institut, Alliance Française, etc.
samenwerken op het gebied van examenkwaliteit, adopteerde het CEF in eerste
instantie gedeeltelijk maar sinds kort volledig. Nationale overheden beogen invoering
van het CEF (of zijn daar al toe overgegaan) bij de definitie van leerplannen en
eindtermen voor examens op verschillende niveaus van onderwijs. In landen als
Duitsland en Zwitserland met een sterke historie van autonomie voor de Bundesländer,
resp. kantons, heeft het CEF overeenstemming over doelstellingen voor vreemde
talen op nationaal niveau mogelijk gemaakt. Ook buiten Europa groeit de
belangstelling voor het CEF. Met name in Australië en landen in Oost-Azië wordt
de ontwikkeling met belangstelling gevolgd en overwegen overheden bij
onderwijsvernieuwingen exameneisen te baseren op het CEF. In Nederland heeft
hantering van het CEF geleid tot meer duidelijkheid met betrekking tot de bij vreemde
talen bereikte niveaus (Van Hest, De Jong & Stoks, 2001). In het Nederlands
voortgezet onderwijs wordt de invoering van het CEF gestimuleerd door de overheid.
In het tertiair onderwijs en in het particuliere onderwijs gaan instellingen op eigen
initiatief over tot invoering van de principes en niveaudefinities van het CEF.

Het CEF en examens Nederlands
In Nederland kennen we sinds 1992 het Staatsexamen Nederlands als tweede taal.
Voor dit examen zijn twee programma's gedefinieerd: Programma I is bedoeld voor
mensen die een lagere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen en voor mensen
die een beroepsopleiding willen volgen. Programma II is bedoeld voor mensen die
een midden- of hogere kaderfunctie willen vervullen of daarvoor een opleiding willen
volgen. Daarnaast bestaat op centraal landelijk niveau de Profieltoets NT2 waarmee
volgens de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) inburgeringprogramma's moeten
worden afgesloten. Voor beide toetsprogramma's worden centraal toetsen ontwikkeld
onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.
Het ministerie laat momenteel onderzoeken of het mogelijk is om met
gebruikmaking van het CEF tot een flexibelere, minder centralistische vorm van
toetsing te komen. Gedacht wordt om hiervoor een taalportfolio te ontwikkelen
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naar het model van het Europees taalportfolio. Dit portfolio bestaat uit een
taalpaspoort, waarin de taalbeheersing volgens het CEF is omschreven, een
taalbiografie, waarin de houders van het portfolio hun leerervaringen noteren, en een
dossier, waarin proeven van taalbeheersing zijn opgenomen.
De vervanging van centraal vervaardigde toetsen door een portfolio betekent een
erkenning van de autonomie van de taalstudent en biedt betere mogelijkheden de
afsluiting te laten aansluiten op individuele, beroeps- of opleidingsspecifieke profielen.
Het taalportfolio heeft dan ook twee functies. In de eerste plaats is het eigendom van
de student en functioneert het als een hulpmiddel bij het leren. De student kan met
behulp van het portfolio zelf een beter inzicht verwerven in het gewenste leertraject
en de vorderingen die op dit traject zijn gemaakt.
De tweede functie is vergelijkbaar met die van een certificaat: de houders kunnen
ten opzichte van derden laten zien over welke taalvaardigheden zij beschikken en
wat zij met de taal kunnen doen. Een punt van overweging hierbij is nog op welke
wijze het paspoortgedeelte van het portfolio kan worden gewaarborgd teneinde het
civiel effect te bevorderen. Om een taalportfolio de naam Europees Taalportfolio te
mogen meegeven moet het zowel aan een nationale als aan een Europese commissie
ter validering worden voorgelegd. Deze validatie richt zich echter op de
overeenstemming met de principes en definities van het CEF en van het Europees
Taalportfolio en niet op garanties betreffende het waarheidsgehalte van het in het
paspoortgedeelte genoteerde taalbeheersingsprofiel.
Ook het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) dat onder auspiciën
van de Nederlandse Taalunie wereldwijd wordt afgenomen, ondergaat momenteel
veranderingen die mede onder invloed van het CEF zijn ontworpen. Allereerst wordt
in het vernieuwde ontwerp van het CNaVT gestreefd naar een meer functionele
benadering, waarbij de strikte scheiding tussen de vaardigheden deels komt te
vervallen. Taalgebruik, zeker mondeling taalgebruik, vindt immers plaats in interactie.
Mondelinge interactie stelt eisen aan spreekvaardigheid, maar ook aan
luistervaardigheid. Een tweede ingrijpende verandering betreft de vervanging van
de oude indeling in de drie abstract gedefinieerde niveaus ‘elementair’, ‘basis’, en
‘uitgebreid’ (vergelijk de hierboven genoemde universiteit met ‘taalvaardigheid
verbeteren’ en ‘verder verbeteren’) door maatschappelijk functionele profielen. Vier
verschillende profielen zijn op grond van behoefteonderzoek ontworpen.
De voorlopige benamingen en omschrijvingen van de profielen wijzen op de
functionele benadering (zie www.cnavt.org):
• Het profiel TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID beslaat
de taalvaardigheid nodig om op een basaal niveau te kunnen functioneren in
het Nederlands. Dit profiel is geschikt voor kandidaten die sociale contacten
willen onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden of voor kandidaten
die willen aantonen dat ze zich kunnen redden als toerist in Nederlandstalig
taalgebied, zoals bij het reserveren van een hotel, het voeren van een informeel
telefoongesprek, of het lezen van een toeristische brochure.
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• Het profiel MAATSCHAPPELIJKE TAALVAARDIGHEID beslaat de
taalvaardigheid nodig om zelfstandig maatschappelijk te kunnen functioneren
in het Nederlands. Dit profiel is geschikt voor kandidaten die zich in het
Nederlands taalgebied voor langere of kortere tijd willen vestigen of interesse
hebben voor de Nederlandse taal en cultuur. Van belang is hier onder andere
het kunnen volgen van Nederlandstalige TV-programma's, het lezen van
Nederlandstalige kranten, het openen van een bankrekening of het praten over
de actualiteit.
• Het profiel PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID beslaat de
taalvaardigheid nodig om op professioneel gebied te kunnen functioneren in
het Nederlands. Dit profiel is geschikt voor kandidaten die willen aantonen dat
ze kunnen functioneren in het middenkader. Zij hebben voldoende vaardigheid
om bijvoorbeeld een zakelijke brief te schrijven, een zakelijk telefoongesprek
te voeren en te vergaderen.
• Het profiel ACADEMISCHE TAALVAARDIGHEID beslaat de taalvaardigheid
nodig om op academisch niveau te kunnen functioneren in het Nederlands. Dit
profiel is geschikt voor kandidaten die willen aantonen dat ze kunnen omgaan
met teksten (zowel mondelinge als schriftelijke) op academisch niveau,
bijvoorbeeld voor het lezen van (wetenschappelijke) literatuur, het geven van
een presentatie of het raadplegen van bronnen.

Het ligt in de bedoeling om ieder van de profielen op een bepaald niveau van het
CEF te definiëren. Daartoe moeten echter eerst de eindtermen bij de profielen worden
ontwikkeld. Verwacht kan worden dat het proces van omschakeling naar het nieuwe
CNaVT nog enkele jaren zal duren, omdat zorgvuldigheid is vereist en de
veranderingen alleen in interactie met de gebruikers en op basis van analyses van
experimentele examenopgaven met succes kunnen worden doorgevoerd.
De beschreven ontwikkelingen op het gebied van examens Nederlandse taal zullen
ongetwijfeld bijdragen aan een hoger rendement van het onderwijs van het Nederlands
als tweede en als vreemde taal, met name door betrokkenheid en bewustwording van
alle betrokken partijen die worden gestimuleerd door het CEF. Immers motivatie is
de belangrijkste factor voor succes.
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C2

C1

BEGRIJPEN
SPREKEN
SCHRIJVEN
Luisteren Lezen
Productie Interactie
Ik kan
Ik kan
Ik kan een Ik kan
Ik kan een
moeiteloos moeiteloos duidelijke, zonder
duidelijke en
gesproken vrijwel alle goedlopende moeite
vloeiend
taal
vormen van beschrijving deelnemen lopende
begrijpen, in de
of
aan welk
tekst in een
welke vorm geschreven redenering gesprek of gepaste stijl
dan ook,
taal lezen, presenteren discussie
schrijven Ik
hetzij via
inclusief
in een stijl dan ook en kan
radio of tv, abstracte,
die past bij ben zeer
complexe
zelfs
structureel de context vertrouwd brieven,
wanneer in of
en in een
met
verslagen of
een snel
linguistisch doeltreffende idiomatisch artikelen
moedertaaltempo complexe
logische
uitdrukkingen schrijven
gesproken teksten,
structuur,
en spreektaal waarin ik
wordt als ik zoals
zodat de
Ik kan
een zaak
tenminste
handleidingen, toehoorder mezelf
weergeef in
enige tijd
specialistische in staat is de vloeiend
een
heb om
artikelen en belangrijkste uitdrukken doeltreffende,
vertrouwd te literaire
punten op te en de fijnere logische
raken met
werken
merken en te betekenisnuances structuur,
het accent
onthouden precies
zodat de
weergeven lezer de
Als ik een belangrijke
probleem
punten kan
tegenkom, opmerken en
kan ik
onthouden
mezelf
Ik kan
hernemen en samenvattingen
mijn betoog van en
zo
kritieken op
herstructureren professionele
dat andere of literaire
mensen het werken
nauwelijks schrijven
merken
Ik kan een
langer
betoog
begrijpen,
zelfs
wanneer dit
niet

Ik kan lange
en complexe
feitelijke en
literaire
teksten
begrijpen, en
het gebruik

Ik kan
duidelijke,
gedetailleerde
beschrijvingen
geven over
complexe
onderwerpen

Ik kan
mezelf
vloeiend en
spontaan
uitdrukken
zonder
merkbaar
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Ik kan me in
duidelijke,
goed
gestructureerde
tekst
uitdrukken
en daarbij

B2

duidelijk
gestructureerd
is en
wanneer
relaties
slechts
impliciet
zijn en niet
expliciet
worden
aangegeven
Ik kan
zonder al te
veel
inspanning
tv-programma's
en films
begrijpen

van
verschillende
stijlen
waarderen Ik
kan
gespecialiseerde
artikelen en
lange
technische
instructies
begrijpen,
zelfs
wanneer
deze geen
betrekking
hebben op
mijn terrein

en daarbij
sub-thema's
integreren,
specifieke
standpunten
ontwikkelen
en net geheel
afronden
met een
passende
conclusie

naar
uitdrukkingen
te hoeven
zoeken Ik
kan de taal
flexibel en
effectief
gebruiken
voor sociale
en
professionele
doeleinden
Ik kan
ideeen en
meningen
met precisie
formuleren
en mijn
bijdrage
vaardig aan
die van
andere
sprekers
relateren

redelijk
uitgebreid
standpunten
uiteenzetten
Ik kan in een
brief, een
opstel of een
verslag
schrijven
over
complexe
onderwerpen
en daardij de
voor mij
belangrijke
punten
benadrukken
Ik kan
schrijven in
een stijl die
is aangepast
aan de lezer
die ik in
gedachten
heb

Ik kan een
langer
betoog en
lezingen
begrijpen en
zelfs
complexe
redeneringen
volgen,
wanneer het
onderwerp
redelijk
vertrouwd is
Ik kan de
meeste
nieuws- en
actualiteitenprogrammas'
op de tv
begrijpen Ik
kan het
grootste deel
van films in

Ik kan
artikelen en
verslagen
lezen die
betrekking
hebben op
eigentijdse
problemen,
waarbij de
schrijvers
een bepaalde
houding of
standpunt
innemen Ik
kan
eigentijds
literair proza
begrijpen

Ik kan
duidelijke,
gedetailleerde
beschrijvingen
presenteren
over een
breed scala
van
onderwerpen
die
betrekking
hebben op
mijn
interesse
gebied Ik
kan een
standpunt
over een
actueel
onderwerp
verklaren en
de voordelen

Ik kan
zodanig
deelnemen
aan een
vloeiend en
spontaan
gesprek, dat
normale
uitwisseling
met
moedertaalsprekers
redelijk
mogelijk is
Ik kan
binnen een
vertrouwde
context
actief
deelnemen
aan een
discussie en
hierin mijn

Ik kan een
duidelijke,
gedetailleerde
tekst
schrijven
over een
breed scala
van
onderwerpen
die
betrekking
hebben op
mijn
interesses Ik
kan een
opstel of
verslag
schrijven,
informatie
doorgeven
of redenen
aanvoeren
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standaarddialect
begrijpen

B1

Ik kan de
hoofdpunten
begrijpen
wanneer in
duidelijk
uitgesproken
standaarddialect
wordt
gesproken
over
vertrouwde
zaken die ik
regelmatig
tegenkom op
mijn werk,
school, vrije
tijd enz Ik
kan de
hoofdpunten
van veel
radio- of
tv-orogramma's
over actuele
zaken of
over
onderwerpen
van
persoonlijk
of
beroepsmatig
belang
begrijpen,

en nadelen standpunten ter
van diverse uitleggen en ondersteuning
opties
ondersteunen vóór of
uiteenzetten
tégen een
specifiek
standpunt Ik
kan brieven
schrijven
waarin ik het
persoonlijk
belang van
gebeurtenissen
en
ervaringen
aangeef
Ik kan
teksten
begrijpen die
hoofdzakelijk
bestaan uit
hoogfrequente,
alledaagse of
aan mijn
werk
gerelateerde
taal Ik kan
de
beschrijving
van
gebeurtenissen,
gevoelens en
wensen in
persoonlijke
brieven
begrijpen

Ik kan
uitingen op
een simpele
manier aan
elkaar
verbinden,
zodat ik
ervaringen
en
gebeurtenissen,
mijn
dromen,
verwachtingen
en ambities
kan
beschrijven
Ik kan in het
kort redenen
en
verklaringen
geven voor
mijn
meningen en
plannen Ik
kan een
vernaal
vertellen, of
de plot van
een boek of
film
weergeven
en mijn

Ik kan de
meeste
situaties aan
die zich
kunnen
voordoen
tijdens en
reis in een
gebied waar
de
betreffende
taal wordt
gesproken Ik
kan
onvoorbereid
deelnemen
aan een
gesprek over
onderwerpen
die
vertrouwd
zijn, of mijn
persoonlijke
belangstelling
hebben of
die
betrekking
hebben op
het dagelijks
leven
(bijvoorbeela
familie,
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Ik kan
eenvoudige
samenhangende
tekst
schrijven
over
onderwerpen
die
vertrouwd of
van
persoonlijk
belang zijn
Ik kan
persoonlijke
brieven
schrijven
waarin ik
mijn
ervaringen
en indrukken
beschrijf

wanneer er
betrekkelijk
langzaam en
duidelijk
gesproken
wordt

reacties
hobby's,
beschrijven werk, reizen
en actuele
gebeurtenissen)

A2

Ik kan
zinnen en de
meest
frequente
woorden
begrijpen die
betrekking
hebben op
gebieden die
van direct
persoonlijk
belang zijn
(bijvoorbeeld
basisinformatie
over mezelf
en mijn
familie,
winkelen,
plaatselijke
omgeving,
werk) Ik kan
de
belangrijkste
punten in
korte,
duidelijke
eenvoudige
boodschappen
en
aankondigingen
volgen

Ik kan zeer
korte
eenvoudige
lezen Ik kan
specifieke
informatie
vinden in
eenvoudige,
alledaagse
teksten zoals
advertenties,
folders,
menu's en
dienstregelingen
en ik kan
korte,
eenvoudige,
persoonlijke
brieven
begrijpen

Ik kan een
reeks
uitdrukkingen
en zinnen
gebruiken
om in
eenvoudige
bewoordingen
mijn familie
en andere
mensen,
leefomstandigheden,
mijn
opleiding en
mijn huidige
of meest
recente baan
te
beschrijven

Ik kan
communiceren
over
eenvoudige
en
alledaagse
taken die een
eenvoudige
en directe
uitwisseling
van
informatie
over
vertrouwde
onderwerpen
en
activiteiten
betreffen Ik
kan zeer
korte sociale
gesprekken
aan,
alhoewel ik
gewoonlijk
niet
voldoende
begrijp om
het gesprek
zelfstandig
gaande te
houden

Ik kan korte,
eenvoudige
notities en
boodschappen
opschrijven
Ik kan een
zeer
eenvoudige
persoonlijke
brief
schrijven,
bijvoorbeeld
om iemand
voor iets te
bedanken

A1

Ik kan
vertrouwde
woorden en
basiszinnen
begrijpen die
mezelf, mijn
familie en
directe

Ik kan
vertrouwde
namen,
woorden en
zeer
eenvoudige
zinnen
begrijpen,

Ik kan
eenvoudige
uitdrukkingen
en zinnen
gebruiken
om mijn
woonomgeving
en de

Ik kan
deelnemen
aan een
eenvoudig
gesprek,
wanneer de
gesprekspartner
bereid is om

Ik kan een
korte,
eenvoudige
ansichtkaart
schrijven,
bijvoorbeeld
voor het
zenden van
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concrete
omgeving
betreffen,
wanneer de
mensen
langzaam en
duidelijk
spreken

bijvoorbeeld mensen die
in
ik ken, te
mededelingen, beschrijven
op posters en
in catalogi

zaken in een
langzamer
spreektempo
te herhalen
of opnieuw
te
formuleren
en mij helpt
bij het
formuleren
van wat ik
probeer te
zeggen Ik
kan
eenvoudige
vragen
stellen en
beantwoorden
die een
directe
behoefte of
zeer
vertrouwde
onderwerpen
betreffen

vakantiegroeten
Ik kan op
formulieren
persoonlijke
details
invullen,
bijvoorbeeld
mijn naam,
nationaliteit
en adres
noteren op
een hotel
inschrijvingsformulier1

Eindnoten:
1 Met studenten wordt hier bedoeld leerlingen, studenten en cursisten
3 In de Nederlandse context is het gebruik ontstaan het Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader aan te duiden met de afkorting van de Engelse naam Common European
Framework. CEF. In het navolgende wordt daarom deze afkorting gebruikt

1

The copyright belongs to the Council of Europe Publishers should ask permission prior to
using these instruments, and they must mention the copyright
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Eugeen Roosens
........... Geel. Een unicum in de psychiatrie
Ontstaan
Sinds de dertiende eeuw leven in Geel (provincie Antwerpen, België) geestelijk
gestoorde en geestelijk gehandicapte mensen in pleeggezinnen. Zoals op vele andere
plaatsen in Europa is er ook in Geel een cultus ontstaan die geesteszieken aantrok.
De Heilige Dimpna was hiervan de centrale figuur (De Bont 1976).
Prinses Dimpna zou rond het jaar 600 samen met haar biechtvader Gerebernus uit
Ierland zijn gevlucht om aan de incestueuze avances van haar vader, de koning, te
ontsnappen. Maar deze ging haar achterna, kwam haar op het spoor in Geel en
onthoofdde haar nadat zij nogmaals zijn huwelijksvoorstel had afgewezen. Door haar
heldhaftige dood overwon ze de duivel die in haar vader was gevaren en verkreeg
ze de macht om ‘de boze’ uit te drijven. De waanzin - een vorm van bezetenheid werd haar specialisme. De zieken ondergingen een ritueel van negen dagen, een
noveen. Toen Sint Dimpna meer en meer succes begon te krijgen, moesten vele
patiënten dagenlang hun beurt afwachten. Zo ontstond de opname in gezinnen. De
‘kostgevers’ boden de ‘kostgangers’ of ‘kostgasten’ (vrouwelijk: ‘kostmensen’)
onderdak en heel wat zieken bleven lange tijd of zelfs definitief bij de kostgevers
wonen.

Bloeitijd
Geel heeft een ongehoorde bloeitijd gekend tussen 1850 en 1940. In de jaren 1850
en 1860 hebben tientallen geleerden, meestal medici, Geel bezocht (Veraghtert 1976,
De Bont 1989). Onder de impuls van Pinel en Esquirol was men in de eerste helft
van de negentiende eeuw tot het besef gekomen dat men geestesgestoorden en
geestelijk gehandicapten niet langer als een soort gevangenen mocht opsluiten, maar
als zieken moest erkennen en behandelen. Vandaar de ruime, in bepaalde gevallen
zelfs luxueuze hospitalen. Maar een aantal medici-specialisten - weliswaar een
minderheid - was de mening toegedaan dat opsluiting en vrijheidsberoving, zelfs als
die plaatsvonden in luxueuze gebouwen, verderfelijk waren en onverantwoord. In
dit perspectief werd Geel, dat tot het midden van de negentiende eeuw vrijwel
onbekend was gebleven, plotseling heel belangrijk. Meer dan tweehonderd geleerde
artikels,
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gesteld in verschillende talen, verschenen in allerlei vaktijdschriften (Duval 1867).
E. Esquirol, Médecin en chef de la Maison Royale des Aliénés de Charenton en
Ancien Inspecteur général de l'Université, was een van de eerste zeer geleerde
bezoekers. In zijn boek Des maladies mentales, gepubliceerd in 1838, beschrijft hij
zijn visite van 1821. Esquirol verbleef slechts veertig uur in Geel, noemt de Heilige
Dimpna Sainte Nymphna - een interessante vergissing - verwart de Sint-Dimpnakerk
met de Sint-Amandskerk en vermeldt verkeerde demografische cijfers, maar slaagt
er toch in de aandacht te vestigen op het merkwaardige ‘fenomeen Geel’ (Esquirol
1838).
Maar vooral het boek van de ex-koloniaal en ambtenaar Jules Duval, Gheel ou
une colonie d'aliénés (1867) kende een zeer groot succes. Het werk van Duval is,
vergeleken met de enkele pagina's van Esquirol, een zeer grondige studie die 442
bladzijden beslaat. Duval was een absoluut voorstander en bewonderaar van Geel.
In Geel, immers, werd de geesteszieke patiënt niet enkel als een lid van het gezin
geadopteerd, maar kon hij zich ook vrij bewegen over het uitgestrekte grondgebied
van de gemeente. De patiënten kregen er de kans volop in de rijkdom van het reële
leven te participeren. In de pleegfamilie deelden ze lief en leed en leefden ze mee
met de kinderen en kleinkinderen van het gezin. De vaderfiguur en de moederfiguur
van de pleegfamilie boden samen met hun kinderen een natuurlijk, polyfunctioneel
een affectiefevenwichtig kader. Alle bezoekers viel het op hoe goed zieken met
kinderen konden omgaan, en vice versa. Heel wat patiënten zorgden voor de baby's
en pasten op de jongeren van het gezin, en grote vriendschappen voor het leven
kwamen op die manier tot stand. Bovendien waren er vrijwel nooit ontsporingen of
misdaden te melden. Onder de Geelse burgers telde men niet meer geesteszieken of
geesteszwakken dan in andere kleine steden. Geestesziekten waren dus niet
besmettelijk.
Over al deze kwesties werd reeds in de jaren 1850 en 1860 - meer dan 150 jaar
geleden - heftig gedebatteerd op internationaal niveau in het kader van allerlei
medische vergaderingen en congressen. Men vroeg zich af of men Geel moest
navolgen; of het gesloten gesticht niet toch, ondanks alle spectaculaire verbeteringen,
al met al een gevangenis was gebleven.
In 1850 werd het Geelse systeem, dat tot die tijd onder het toezicht van katholieke
clerus had gestaan, een aangelegenheid van de Belgische Staat. De ‘kolonie’ werd
tevens onder medische controle geplaatst. Men benoemde drie artsen, een
arts-inspecteur en apothekers, en in de jaren 1860 werd een ziekenhuis gebouwd.
De meeste geleerde bezoekers van Geel kwamen tot overwegend positieve
evaluaties. Ze bewonderden de integratie van de patiënt in het gezin. Ook de bijna
volledige vrijheid binnen het kader van het stadje en de omliggende gehuchten vonden
ze opmerkelijk. Dr. Sibbald, Assistant-Physician to the Royal Edinburgh Asylum for
the Insane, een van de meest grondige en meest detaillerende verslaggevers, zegt het
als volgt:*
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Men treft in gestichten vele patiënten aan die ongelukkig zijn omdat zij
snakken naar vrijheid. In een grote instelling wordt dat gevoel in stand
gehouden en onderling versterkt door al diegenen voor wie de
vrijheidsbeperking een bron van ergernis vormt. Op deze geesten maakt
het verschil tussen het leven in een inrichting en het bestaan dat zij voordien
leidden, tezamen met het uiterlijk van hun nieuwe verblijf - gedeeltelijk
paleis, gedeeltelijk kazerne, gedeeltelijk gevangenis, in sommige gevallen
door een hoge ringmuur omgeven - een indruk zo kwalijk van aard dat het
wegnemen van die impressie een taak wordt waar de directie van de
inrichting onophoudelijk mee in de weer is. Logeren in een huisje met een
gezin van hun eigen stand, deelnemen aan de maaltijden in gezinsverband,
het vermaak en de bezigheden van de kinderen gadeslaan, part en deel
hebben aan de kleine voorvallen van het dagelijks leven, met een grote
kans dat het persoonlijke contact met de nieuwe vriendenkring tot gezonde
emoties en affectie aanleiding geeft, en zich weinig ophouden met diegenen
die gevoelens van onvrede zouden kunnen opwekken, biedt in zulke
gevallen daarentegen al de voordelen die de meest gevorderde
menslievendheid maar kan bedenken (Sibbald 1861).
Vóór Geel over zijn medische staf en zijn ziekenboeg kon beschikken, hadden de
meeste experts nochtans ook tal van negatieve bedenkingen. Ze vreesden dat bepaalde
types van patiënten niet in het Geelse systeem thuishoorden, en dat er daarom enkele
tientallen zieken met hand- of voetboeien rondliepen. In een gesloten instelling
zouden die afstotende instrumenten niet nodig zijn geweest. De quasi-afwezigheid
van een medische staf was ook onaanvaardbaar om andere redenen. Bepaalde patiënten
moesten hierdoor de zorgen missen die ze in gesloten instellingen zouden hebben
gekregen, en bovendien was de oppervlakte van de gemeente Geel en zijn gehuchten
veel te uitgestrekt om degelijke medische controle mogelijk te maken, zo meenden
velen. Het meest vernietigende oordeel over Geel kwam van een vooraanstaand Frans
expert, dr. M. Ferrus (in vertaling): ‘Het is ondenkbaar dat ik zelf zoiets verfoeilijks
zou ondernemen’ (geciteerd door Sibbald 1861, p. 61). Volgens dr. Sibbald baseerde
dr. Ferrus zijn uitspraak op indrukken die hij jaren tevoren had opgedaan, toen er in
Geel nog geen medische staf aanwezig was.
Zoals reeds vermeld, beschikte Geel vanaf de jaren 1860 over een medisch centrum
waar de patiënten bij hun aankomst werden geobserveerd en waar de zieke patiënten
of zij die in een crisissituatie waren geraakt werden opgenomen. Vanaf die tijd krijgt
Geel meer en meer succes. Zelfs een erg strenge commissie van internationale experts
die de kwaliteiten welke bewonderaars aan Geel toeschreven zeer sterk relativeerde,
schreef in 1862:*
In het huidige tijdsgewricht, met de vooroordelen die in alle klassen tegen
krankzinnigen bestaan, en gelet op de - in zekere zin gewettigde onlustgevoelens die krankzinnigen in hun medemensen oproepen, mag
men niet verhopen dat zich elders het buitengewone verschijnsel
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zou herhalen dat zich in Geel voordoet, waar 400 gekken zich vrij bewegen
onder een bevolking die hen duldt zonder angst en zonder emotie. [...] Het
belangrijkste praktische resultaat van ons bezoek aan Geel is dat talrijke
geesteszieken zonder gevaar een veel grotere vrijheid kunnen genieten
dan zelfs in de best georganiseerde inrichtingen voor mogelijk wordt
gehouden (Loiseau 1862).
Ook de strengste critici dus vonden Geel in bepaalde opzichten uniek. Dat Geel
nergens anders zou kunnen worden gerepliceerd was, zo zou later blijken, een
vergissing: in Lierneux, in de provincie Luik, bestaat er sinds 1884 een kopie van
Geel die nog steeds perfect functioneert. In Lierneux en omstreken leven vandaag
ongeveer 130 patiënten in gezinnen.
Het aantal patiënten kent schommelingen over de jaren heen, maar zal tussen 1850
en 1940 stijgen van 800 tot ruim 3.700. Meer dan tweehonderd gasten komen uit
Nederland. Men treft ook zieken aan uit verschillende andere landen, tot en met de
VS en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog dalen de cijfers drastisch. In het begin
van de jaren 1970 zijn er nog ongeveer 1.300 patiënten in gezinnen ondergebracht.
In 2000 waren dat er nog 550. Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel - de
tegenwoordige staatsinstelling - doet de laatste jaren zware inspanningen om de
dalende trend om te buigen, maar niemand kan voorspellen wat er verder zal gebeuren,
ook al hebben heel wat ingezetenen goede hoop. Het moderniseringsproces heeft
ook de Geelse gezinnen aangegrepen. Vele jonge koppels wensen twee inkomens
en vrijheid. Bovendien zijn de vergoedingen voor het herbergen van patiënten erg
laag en dus weinig aantrekkelijk: gemiddeld €16 per dag.

Recente evolutie
De dalende cijfers van kostgasten en kostgevers beletten evenwel niet dat de sociale
positie van de patiënten en van de pleeggezinnen en hun levensomstandigheden er
de laatste veertig jaar gevoelig op zijn vooruitgegaan. De kleine land- en tuinbouw
waarin de meerderheid van de patiënten vroeger mede arbeidde, is vrijwel verdwenen,
en is vervangen door centrale therapiezalen waar minder dan de helft van de huidige
patiënten is tewerkgesteld. Het OPZ organiseert dagelijks sportactiviteiten. Allerlei
cursussen kunnen worden gevolgd. De patiënten maken regelmatig uitstapjes. Elk
jaar spenderen de meeste gasten een week vakantie in Spanje of aan de Belgische
kust.
Het Geelse systeem heeft dus over de jaren heen minstens twee belangrijke
transformaties ondergaan. De eerste maal in het midden van de negentiende eeuw:
toen is er medische supervisie gekomen. Volkstherapie werd gecombineerd met
geneeskunde. In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft men hieraan allerlei
therapeutische en recreatieve activiteiten toegevoegd. Geel is dus vandaag de dag
een ‘gemengd’ systeem. Toch hebben we sterk de indruk dat deze transformaties het
eigen karakter van de Geelse gezinsverpleging niet hebben aangetast (Roosens 2001).
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De Geelse volkstherapie
In 1971-1975 heb ik samen met medewerkers de toenmalige 1.000 pleeggezinnen
tweemaal bezocht (Roosens 1977, 1979a, 1979b, 1982, 1983), en in 1999-2000 heb
ik van 108 van de huidige 450 pleeggezinnen interviews afgenomen (Roosens 2001).
Er zijn steeds terugkerende patronen te vinden in de relaties tussen de kostgevers en
de kostgasten.
Gezaghebbende psychiatrische naslagwerken als DSM-IV (1997) onderstrepen dat
het moeilijk is mentale aandoeningen in de strikte zin van het woord te klasseren. Er
zijn bijna steeds varianten en overlappingen. Precies hetzelfde zeggen de Geelse
pleegouders over de aandoeningen van hun patiënten. Vele kostgevers hebben
verschillende patiënten jarenlang van nabij gekend, zowel in hun eigen gezin als in
hun familie van herkomst, en kunnen dus oordelen. In hun visie is elk geval een geval
apart. Ze zien elke kostgast als een individuele persoon en erkennen en behandelen
hem ook navenant. De Geelse pleeggezinnen duwen hun kostgasten of patiënten niet
in artificiële categorieën.
Ik heb nooit een kostgever ontmoet die geleerde werken over psychologie of
psychiatrie had geconsulteerd, of via dokters of psychologen aan de weet wilde
komen aan ‘welke ziekte’ zijn kostgast leed. De medische en de verpleegkundige
staf spelen op deze attitude in en geven bij aankomst van een patiënt in een gezin
slechts een zeer summiere, pragmatische omschrijving. Men zegt wat de patiënt
waarschijnlijk aankan en wat niet; de grote dingen waarop men moet letten; de
eventuele afwijkingen in het gedrag. Maar over het verleden van de kostgast en over
de diepere achtergronden van zijn aandoening wordt niet gesproken. Over de familie
van herkomst wordt evenmin veel gezegd. Men houdt dit ook zo, teneinde de patiënt
een nieuwe kans te geven. Algemeen wordt aanvaard dat te diep graven in het verleden
niemand ten goede komt.
Wél hebben ook de pleeggezinnen hun eigen rudimentaire classificaties. Ze
onderscheiden ‘goede’ en ‘moeilijke’ patiënten. Een goede patiënt is een aangename
metgezel die het dagelijkse leven niet verstoort en affectie met affectie beantwoordt.
Hij wordt binnen korte tijd iemand van de familie die zo nodig zijn ‘verwanten’
tegenover buitenstaanders verdedigt. Hij of zij is bereid te helpen bij het vervullen
van huishoudelijke taken, of werkt mee in de tuin, gaat zelfstandig wandelen en
verstoort het publieke leven niet. Een moeilijke of slechte kostgast doet zowat het
tegenovergestelde en valt vooral op door liefde en attenties te weigeren, door koppig
te zijn en door zich moedwillig te bevuilen.
Een eerste regel die volgens het algemeen geldende oordeel door iedere kostgever
moet worden gerespecteerd, is het tot stand brengen van de maximale integratie van
de patiënt in het gezin. De kostgast ‘moet in alles meetellen’. De meeste kostgevers
respecteren deze regel nauwgezet: ‘Hij is er een van ons’, ‘hij doet mee aan alles’,
‘als je hen niet toelaat te participeren moet je geen gasten in huis nemen’, ‘zij is een
familiestuk’, ‘wij spreken nooit over Leo als over een patiënt, hij is zonder meer
“onze Leo”’. De kostgast moet betrokken worden bij alle domeinen van het leven.
Kostgevers spreken met afkeuring over pleeggezinnen waar deze regel niet rigoureus
wordt toegepast. Het is bijvoorbeeld totaal
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onaanvaardbaar dat een gast uren lang alleen zit in een schuur of stal of in een ander
bijgebouw, of dat hij eten krijgt opgediend van een lagere kwaliteit dan de andere
leden van het gezin. Ook vandaag nog is een toenemend lichaamsgewicht bij de
patiënt een teken van goede behandeling.
Enkele kostgevers meldden mij spontaan dat hun ‘zieke’ vroeg naar bed gaat, maar
dat zij het doet omdat ze het zelf wil. Een paar patiënten volgen de zon: gaan vroeg
slapen in de winter en wat later in de zomer. Een patiënt vroegtijdig naar bed sturen
wordt echter gezien als een vorm van uitsluiting.
Tv-kijken is in dit verband een bijzonder kritische aangelegenheid. Volgens de
wetgeving wordt een patiënt van kijkgeld vrijgesteld als zijn toestel niet staat opgesteld
in een gemeenschappelijk vertrek van het pleeggezin. Derhalve plaatsen heel wat
patiënten een toestel op hun kamer. Anderzijds vinden de meeste families dat tv-kijken
een aangelegenheid is van het hele gezin en dat de patiënt of de patiënten samen met
de familie moeten zitten, tenminste voor een deel van de avond. Een van de families
die ik heb bezocht had een compromisoplossing gevonden. Ze beschikte over twee
aanpalende, glazen veranda's. In de ene veranda stond het tv-toestel van de familie,
in de andere het toestel van de patiënt. Op die manier kon apart worden gekeken,
zonder dat men het gevoel had dat de patiënt uit het gezelschap werd geweerd. In
een andere woning stonden de twee toestellen in twee aanpalende plaatsen van het
huis. Spontaan legde de pleegmoeder uit dat ‘de mannen’ (er waren twee mannelijke
patiënten in het gezin) niet gedwongen alleen zaten, al zou dit zo kunnen schijnen.
Nee, meestal zat haar echtgenoot samen met ‘de mannen’. Zijzelf keek dan alleen
tv in de andere kamer. Als de smaak van de patiënt voortdurend botst met die van
het pleeggezin, neemt men echter in de regel aan dat de gast op zijn kamer tv kijkt,
tenminste voor een deel van de avond.
De wijkverpleegkundigen zien erop toe dat de patiënt niet wordt uitgesloten. Af
en toe stoot men op misbruiken. Zo kwamen er in de laatste jaren twee pijnlijke
gevallen aan het licht: de patiënten mochten het huistoilet niet gebruiken en waren
verplicht in de tuin hun behoefte te doen, waarna ze alle sporen met een spade moesten
onderspitten. In één van de twee gevallen had deze praktijk meer dan dertig jaar
geduurd. De patiënt had steeds maar gezwegen, omdat hij vreesde dat men hem bij
een nog slechter gezin zou onderbrengen. Toen deze misbruiken werden ontdekt,
heeft het OPZ de patiënten ‘uitgehaald’, een zware blaam voor de betrokken
pleeggezinnen. Soms gaat het om minder kwetsende discriminatie. In een andere
familie bemerkte de verpleegkundige dat de patiënt apart tafelgerei kreeg voorgezet.
Zijn bord, kop en bestek waren discreet aangekruist. Deze nogal lichte vorm van
uitsluiting wordt echter evenmin getolereerd.
Deelname aan ongeveer alles wat het gezin doet is dus een eerste vuistregel van
het systeem. Als deze integratie niet plaatsvindt, kan de gewenste verbondenheid
tussen het pleeggezin en de patiënt niet tot stand komen, zo meent men. En als de
patiënt van zijn kant liefde weigert, geen enkele blijk van erkentelijkheid geeft, hoe
indirect ook, wordt hij na vrij korte tijd teruggezonden naar het OPZ.
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Gemiddeld genomen reikt de participatie in het familieleven heel ver. De overgrote
meerderheid van de families die we hebben bezocht, gaat nooit met vakantie. De
weinigen die het wel doen, nemen bijna allen hun patiënt mee: naar de Belgische
kust, naar Italië of zelfs op een tocht van 5.000 km naar het zuiden van Portugal. Het
zou nochtans anders kunnen, want het OPZ is bereid patiënten voor een paar weken
op te nemen of bij een plaatsvervangend ‘gastgezin’ onder te brengen als hun
kostgevers met vakantie gaan.
Een kortstondige opname is ook mogelijk als de pleegouders feestelijkheden willen
bijwonen zonder hun patiënt. Toch is het absolute routine de gast of de gasten naar
alle mogelijke happenings of vieringen mee te nemen: jubilea, communiefeesten,
huwelijken, etc. Een bepaald pleeggezin uit onze steekproef gaat hierin bijzonder
ver: deze pleegouders nemen nooit deel aan feesten als hun twee bejaarde, mannelijke
patiënten niet tevens van harte welkom zijn. Ze passen dit principe ook toe op
vieringen die buiten Geel plaatsvinden en door niet-Gelenaren worden georganiseerd.
Een aantal patiënten neemt zelf het initiatief om met eigen geld feesten te
organiseren, bijvoorbeeld ter gelegenheid van hun dertigjarig verblijf in hetzelfde
gezin, of om een bijzondere verjaardag van hun pleegvader of pleegmoeder te vieren.
Kleine celebraties, zoals vieringen van verjaardagen, zijn zeer verbreid, ook op de
therapieateliers. We hebben hieraan talloze malen deelgenomen.
Maar niettegenstaande deze verregaande integratie van de patiënt, behoudt elke
familie toch haar inner circle: niet alles wordt met de patiënt gedeeld.
Familiegeschillen en financiële aangelegenheden, bijvoorbeeld, beschouwt men
meestal als strikt privé. En in die zin blijft een patiënt toch altijd een patiënt. De inner
circle lijkt ons een even essentieel onderdeel van het systeem als de verregaande
integratie.

Wie is de baas?
Men vindt ditzelfde element van distantiëring ook terug in een ander geldend principe.
Ten minste één lid van het pleeggezin - meestal is het de pleegmoeder - moet
regelmatig afstandelijkheid tonen ten aanzien van de patiënt. De pleegmoeder of de
pleegvader moet duidelijk ‘de baas blijven’. Zij of hij stelt de wet. Men mag nooit
de indruk geven dat alles kan. Anders, zo zegt de traditie, zal de patiënt de macht
naar zich toe trekken en de baas spelen. In de loop van ons onderzoek zijn ons
verschillende gevallen gemeld waar dit is gebeurd. Het resultaat is een gespannen
en op de duur onmogelijke relatie tussen de patiënt en de andere familieleden. In de
subcultuur van de pleeggezinnen gaat men ervan uit dat het de pleegouders zijn die
binnen de perken van de geldende ethica de wet stellen, omdat de pleegouders een
beroep kunnen doen op al hun vermogens terwijl dit niet geldt voor de patiënten.
‘Normaal’ is niet hetzelfde als ‘abnormaal’. De ‘filosoferende’ bezoeker die zou
verkondigen dat ‘normaal’ en ‘abnormaal’ slechts culturele ‘constructies’ zijn, zou
niet veel bijval genieten in Geel. De pleegouders trekken juist een duidelijke lijn
tussen ‘normaal’ en
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‘abnormaal’, en bieden hun gasten voortdurend ‘normale’ gedragsmodellen aan. De
zeer verregaande tolerantie die men in Geel vindt, steunt dus helemaal niet op het
verdoezelen van de scheidingslijn tussen het normale en het abnormale. Het tegendeel
is waar: ‘De mannen van de kolonie zijn niet wegens hun zweetvoeten in Geel!’,
zegt men. Maar juist daarom kan men heel wat van hen verdragen.
Rond het midden van de negentiende eeuw werd nog regelmatig fysieke dwang
gebruikt om opstandige patiënten in bedwang te houden. Voor enkele tientallen
gevallen had men boeien nodig of ketens. Vandaag is het aanwenden van lichamelijke
dwang bijna totaal uitgesloten. Patiënten van wie men vermoedt dat ze gewelddadig
zouden kunnen worden, neemt men niet op in Geel. Bovendien kan veel deviant
gedrag door middel van medicatie worden voorkomen. Als een gast toch onhandelbaar
wordt, dreigt de gastfamilie ermee de hulp van het OPZ te zullen inroepen. Dreigen
met een ‘straf op de kolonie’, zoals een verplichte internering in het Centrale
Ziekenhuis wordt genoemd, kan zeer efficiënt werken.
Hoewel de kostgever de baas moet blijven, moet hij tevens de intrinsieke
beperkingen van zijn invloed op de patiënt kunnen aanvaarden. Op een gegeven
ogenblik ‘stoot hij op een betonnen muur’. Zo heeft men de neiging van patiënt Y
om overal vrouwenlingerie van waslijnen te stelen dertig jaar lang met alle mogelijke
middelen bestreden, zonder succes. Patiënt Y gaat er onverbiddelijk mee door. Op
een gegeven moment moet een kostgever zich gewonnen kunnen geven en zijn
onmacht erkennen. De meeste gasten zijn overigens chronische patiënten die vaak
lange jaren in gesloten instellingen hebben doorgebracht en voor wie de bestaande
therapieen zijn uitgeput.
Maar er is nog meer vereist. Een pleeggezin en zijn gast kunnen alleen maar aan
hun trekken komen als er niet alleen sociale inclusie plaatsvindt, maar er ook een
affectieve of emotionele verbondenheid groeit. In de succesvolle gezinnen hoort men
telkens opnieuw dat de pleegfamilie en de gast elkaar niet meer kunnen missen. ‘Het
huis is leeg als hij met vakantie is met het OPZ’, ‘hij weent van geluk als hij ons
terugziet na de vakantie’, ‘toen hij gestorven is wist ik dat ik in hem een echte broer
had’. Zeer vele pleegmoeders zeggen dat ze enorm veel liefde terugkrijgen van hun
patiënt. En ook veel trouw: ‘Onze kinderen huwen en laten ons voor een groot stuk
alleen; deze hier blijft bij ons voor altijd’. Groot belang wordt door allen gehecht
aan de affectieve band die de gast kan tot stand brengen met de kinderen of de
kleinkinderen van het gezin. Als de patiënt na verloop van tijd geen duidelijke en
gezonde positie kan innemen ten aanzien van de jongeren van de familie, zendt men
hem terug naar het Psychiatrisch Ziekenhuis. Niet-gemarkeerde afzijdigheid wordt
gewantrouwd. Het Geelse systeem heeft door de eeuwen heen gewaakt over de
relaties tussen de patiënten en de kinderen van de pleeggezinnen. Een officieel rapport
uit het midden van de negentiende eeuw vermeldt dat er talrijke patiënten tot taak
hadden voor de kinderen van het pleegezin in te staan en dat ze deze opdracht met
succes volbrachten (Duval 1867). In het huidige Geel vindt men tientallen kostgevers
die zeggen dat ze grotendeels door gasten zijn verzorgd en
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opgevoed. Deze speciale relatie tussen kostgasten en kinderen speelt een essentiële
rol in het systeem: wie vanaf de prille kinderjaren heeft ervaren dat kostgasten niet
alleen ongevaarlijk maar ook nog lief en hartelijk zijn, blijft ook als volwassene
hierin geloven. Dit causale verband wordt door heel wat Gelenaren aangevoerd om
de opmerkelijke Geelse tolerantie en vanzelfsprekendheid in de omgang met patiënten
te verklaren.

Besluit
Geel is niet bij machte alle soorten geesteszieke patiënten met succes op te vangen.
De voorkeur gaat uit naar mensen die een steunfiguur zijn verloren - een vader,
moeder, echtgenote of echtgenoot - en hierdoor psychisch stuurloos zijn geworden
en chronisch gestoord zijn gebleven. Geel biedt hun de kans een nieuw harmonieus
familiekader terug te vinden. Ook geestelijk gehandicapten functioneren in Geel
perfect, en tal van mensen met andere geestelijke aandoeningen vinden er eveneens
een plaats als ze zich in een gezin kunnen inpassen. Het statistische OPZ-verslag van
1 juli 1999 vermeldt, in medische vaktermen, de volgende categorieën en cijfers:
42% zwakzinnigheid, 21,9% schizofrenie en psychotische aandoeningen, 12,6%
dementie en andere cognitieve stoornissen, 6,5% stemmingsstoornissen en 6,3%
stoornissen van de impulsbeheersing.
Geel biedt zijn gasten de mogelijkheid een eigen identiteit op te bouwen in een
interactieve modus met de leden van het pleeggezin en met de hele sociale context
van een kleine stad met ruim 33.000 inwoners. Bovendien combineert het moderne
Geel gezinsverpleging met psychiatrie en arbeidstherapie. Geel is tijdloos, in die zin
dat men er niet per se binnen een gegeven tijdspanne moet ‘genezen’ en moet
terugkeren naar ‘het echte leven’. Geel is ook ‘het echte leven’. Als je ‘vader’ en
‘moeder’ erg ziek worden of sterven, kan je meestal bij een zoon of een dochter van
de familie terecht. In zeer vele gevallen zorgen de kostgevers ervoor dat deze
opvolging tijdig is verzekerd. Je blijft zelden alleen achter. Je hoort erbij, en ‘iemand
van de familie’ laat men niet schieten.
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Eindnoten:
* de oorspronkelijk Engelstalige citaten werden vertaald door Theo Hermans (Londen).
* de oorspronkelijk Engelstalige citaten werden vertaald door Theo Hermans (Londen).
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Marion Boers
........... 1602 - VOC - 2002
Kroniek cultuur en maatschappij
Wie op het Centraal Station van Amsterdam uit de trein stapt, staat niet ver van de
plek waar eens de rede van Amsterdam is geweest. Het was de plaats waar de grotere
schepen hun lading overdeden op kleine platbodems, die de producten direct bij de
pakhuizen afleverden. Vanaf het kraaiennest op het stadhuis werd dit alles met een
verrekijker nauwlettend in de gaten gehouden door de burgemeesters van de stad,
die naast bestuurders toch bovenal kooplieden waren.
Wie nu langs de Amsterdamse grachten slentert, ruikt de geur van muf water. In
de zeventiende eeuw zou men echter bedwelmd zijn geraakt door de aroma's van
peper, foelie, kaneel en kruidnagel. Vandaag de dag is de binnenplaats van het
Oostindisch Huis, als men uit de drukke Oude Hoogstraat komt, een oase van rust;
men treft er hooguit een verdwaalde toerist of student. Dat was anders in de
zeventiende eeuw. Toen dienden de Heren XVII - de gezagvoerders van de VOC,
waarvan het stichtingsprotocol in 1602 in Den Haag werd ondertekend - een klacht
in omdat het vergaderen hun onmogelijk werd gemaakt door het heidense kabaal van
de varkensslachterij die ook in een vleugel van het pand was gevestigd.

Vieren of gedenken?
2002 is al weer een jaar van gedenken en herdenken. Dat niet iedereen daar blij mee
is, moge duidelijk zijn. Uit het gezichtspunt van het Indonesische volk betekende de
VOC-tijd tussen 1602 en 1799 (het jaar van het faillissement) twee eeuwen van
onderdrukking en uitbuiting. Bij de officiële herdenkingsplechtigheid op 20 maart
liet de Indonesische ambassadeur dan ook verstek gaan. In de media bleek hiervoor
veel begrip te bestaan. Een van de organisatoren van VOC-tentoonstellingen, Kees
Zandvliet (hoofd van de afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum) schreef
bijvoorbeeld in NRC-Handelsblad een kritisch artikel met de titel ‘400 jaar VOC viering met bijsmaakje’.
Kijken naar het verleden doet men vaak vanuit de beleving van het heden en die
wordt beheerst door de schaduwzijde van onze Indische bemoeienissen in de
negentiende en twintigste eeuw. Telkens weer wordt de vraag gesteld of er eigenlijk
wel iets te vieren valt en of we dat niet beter achterwege kunnen laten uit respect
voor dood en verderf, aangericht onder de Aziaten die onze handel in
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de weg zaten. Het lijkt wel of dit ene aspect de publieke opinie over de VOC beheerst.
Alle negatieve kanten in aanmerking genomen, moet echter toch worden vastgesteld
dat met de VOC een handelsonderneming tot stand werd gebracht, die in de
zeventiende eeuw in het westen haar gelijke niet heeft gekend. De Compagnie was
meer dan alleen een bloeddorstige oorlogsmachine. Het organisatiecomité van 400
jaar VOC heeft wijselijk geprobeerd de Compagnie te bezien vanuit het perspectief
van die tijd, maar met oog voor de onze. Aan de ene kant wordt getoond hoe de
Hollanders omgingen met de voor hen vreemde culturen in de Oost en hoe op den
duur een handelsnetwerk ontstond dat alle hoeken van Azië met elkaar verbond. Aan
de andere kant is er ook ruimte voor de negatieve kanten, zoals de dwangcultures
van kruidnagelen op Ambon, waaraan in het Maritiem Museum van Rotterdam
uitgebreid aandacht wordt besteed.
Vieren doen we het dus liever niet, maar we gedenken wel met overgave. Dit
gebeurt met een aantal tentoonstellingen, manifestaties en een bijna onafzienbare
reeks publicaties en herpublicaties over de Compagnie.1 Er zijn verhandelingen bij
over de handelspolitiek, publicaties van egodocumenten en er is zelfs een facsimile
van een achtdelige encyclopedie over Azië die in het eerste kwart van de achttiende
eeuw verscheen.2 Voor deze kroniek heb ik uit deze stortvloed van papier zes boeken
gekozen om een indruk te geven van de verschillende manieren waarop de VOC
door diverse auteurs wordt benaderd.
De geschiedschrijving over de Compagnie is eigenlijk pas ongeveer dertig jaar
geleden goed op gang gekomen op initiatief van een aantal Leidse historici en de
archivarissen die in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag het ruim 1.200 meter
lange VOC-archief beheren. Omdat dit archiefmateriaal relatief goed is bewaard,
biedt het een zeer gevarieerd overzicht van de meest uiteenlopende kanten van de
Compagnie. In de loop der tijd is het accent steeds meer komen te liggen op het
analyseren van bronnen over het dagelijks leven in Azië zelf. Dit zogenoemde
Indocentrische beeld vult de westerse literatuur over het contact van de westerlingen
met de Oost aan. Jaarlijks komen er vele geleerden uit landen als Japan, Taiwan of
Sri Lanka naar Den Haag om stukken te bestuderen, waarmee zij een deel van hun
geschiedenis, dat tot dusverre in nevelen was gehuld, kunnen ontsluiten.3 Zoals we
nog zullen zien, vinden we bij sommige Nederlandse auteurs nu ook een synthese
tussen de Eurocentrische en Indocentrische manier van kijken.

VOC en wetenschap
Hollanders lijken in de zeventiende eeuw een sterke behoefte te hebben gehad aan
het vastleggen van hun omgeving en deze fascinatie blijkt zich ook te hebben
uitgestrekt tot de landen en culturen waarmee zij door de handel in contact kwamen.
De bewindvoerders van de VOC zagen vanaf de pionierstijd in dat de onderneming
alleen succes kon hebben wanneer men zo goed mogelijk op de hoogte was van het
leven in de Aziatische wereld. Kennis en macht gingen samen in de Republiek. De
kennis die men wilde vergaren was vooral
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van praktische aard en ze was bedoeld om specifieke situaties de baas te kunnen. De
Compagnie liet dus vanaf het begin studie maken van de landen en volkeren waarmee
men werd geconfronteerd. Ze heeft zich weliswaar niet bewust ingezet voor de
bevordering van de wetenschap, maar indirect heeft ze wel degelijk bijgedragen tot
de ontwikkeling van bepaalde wetenschappelijke disciplines, zoals de botanie.
Een interessante bron over de pioniersjaren van de handel met de Oost is het
reisjournaal van het schip Gelderland dat tussen 1601 en 1603 naar Indië voer (onder
Indië wordt hier, zoals in de zeventiende eeuw gebruikelijk was, Indonesië en India
verstaan). Dit journaal is nu, van een uitgebreide inleiding voorzien, bezorgd door
Perry Moree onder de titel Dodo's en galjoenen. (Uitgeverij Walburg Pers ISBN
9057301717 €34,95, 348 pp.)
Het manuscript dook in de negentiende eeuw op in het bezit van de Remonstrantse
Broederschap van Rotterdam en het bleek voor biologen van bijzonder belang te zijn
vanwege de prachtige tekeningen van uitgestorven vogels en vissen, die er ter
illustratie aan waren toegevoegd. Een integrale uitgave van het journaal liep toen op
niets uit, maar de afbeeldingen van dodo's die erin stonden, werden al gauw
legendarisch in ornithologische kringen.
Dit reisjournaal bevat een verslag van de expeditie met vijf schepen van admiraal
Wolfert Harmensz naar de Molukken. Het gaat hier om een van de vele
‘voorcompagnieën’ die naar de Oost vetrokken: pas gedurende de reis bereikte hen
het bericht dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie was opgericht. Aanvankelijk
lezen we in het journaal alleen technische gegevens over winden en koersen, maar
weldra worden ook interessantere observaties aan het papier toevertrouwd. Een eerste
hoogtepunt is het verblijf op het onbewoond geachte eiland Mauritius. Bij een
routineverkenning langs de kust van het eiland trof men een verwilderde Fransman
aan die zich na een schipbreuk, poedelnaakt, jaren in eenzaamheid in leven had weten
te houden. Ter illustratie is een getekend portretje van de man toegevoegd dat
vermoedelijk door Joris Joostenz van Laerle werd gemaakt.4 Deze Enkhuizenaar was
voor de expeditie aangemonsterd als tweede stuurman en ziekentrooster, maar toen
men op volle zee was, bleek hij totaal niet toegerust te zijn voor die taken. Men zat
dus met een waardeloos bemanningslid dat niet meer kon worden teruggestuurd. Al
snel bleek echter dat Van Laerle een uiterst bekwaam tekenaar was, die men
vervolgens de illustratie van het reisjournaal toevertrouwde. Dit resulteerde in de
prachtig gedetailleerde tekeningen van bijvoorbeeld inheemse vissen en vogels die
nog altijd een belangrijke natuurhistorische bron vormen.
De vier vogelsoorten die Van Laerle op Mauritius aantrof, zijn thans allemaal
uitgestorven. De logge dodo spreekt daarvan het meest tot de verbeelding. Het was
een loopvogel met rudimentaire vleugels, die op het eiland geen natuurlijke vijanden
had. Hij kon zich alleen in veiligheid brengen door hard weg te rennen en gemeen
te bijten, dit tot grote vreugde van de bemanningsleden van de Gelderland, die het
dodovangen als een leuke sport beschouwden. Men kwam er echter al snel achter
dat het dier als voedsel weinig waarde had. Het vlees smaakte zo vies dat het dier
onder het scheepsvolk als bijnaam zelfs ‘giffeent’ of ‘walgvogel’ kreeg.
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Bij gebrek aan vers vlees werd er onderweg veel vis gevangen om de manschappen
te voeden. Daaronder waren dikwijls ook soorten die oneetbaar of zelfs giftig waren.
Het reisjournaal vermeldt dat een aantal matrozen zich op Mauritius te goed had
gedaan aan een maal van vis, maar dat zij kort daarna allemaal ziek werden ‘alsofte
sy vergeven waren’. Ze kwamen er pas dagen later bovenop na het slikken van een
mengsel van olie en azijn (sic!). Op volle zee werd ook de ‘Deense vis, bijgenaemt
boniet, in menichten int schip gevangen’. Deze tonijnen zullen de bemanning zeker
beter zijn bekomen en ze werden door Van Laerle dan ook liefdevol vastgelegd. De
kwaliteit van de afbeelding is zo hoog, dat ze ook nu nog een foto bij een
wetenschappelijk artikel zou kunnen vervangen.
In het voorjaar van 2002 werd aan de universiteit van Leiden in het kader van Studium
Generale een reeks lezingen georganiseerd met als doel te onderzoeken in hoeverre
er verwantschap bestaat tussen de moderne wetenschap en de activiteiten die door
de VOC in Azië werden ontplooid. Van deze reeks zijn twaalf lezingen gebundeld
in een fraai geïllustreerd boek Kennis en Compagnie: De Verenigde Oost-Indische
Compagnie en de moderne wetenschap onder redactie van Leonard Blussé en Ilonka
Ooms (Uitgeverij Balans ISBN 9050185746 €22,50, 191 pp.) Het was de bedoeling
om in deze lezingen de nadruk te leggen op de hedendaagse wetenschap, maar in de
bijdragen is toch meer te vinden over het verleden dan over het huidige
wetenschappelijke bedrijf dat in veel gevallen eigenlijk alleen in de laatste alinea
even wordt genoemd. Een iets strakkere redactie van de bundel had overigens een
aantal storende overlappingen kunnen voorkomen.
Vooral de bijdragen over de Duitse VOC-dienaar Everhardt Rumphius zijn zeer
boeiend. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw verzamelde hij zo veel mogelijk
gegevens over de flora en fauna van Ambon. Uiteindelijk werden deze in 1704, twee
jaar na zijn dood, gepubliceerd in d'Amboinsche Rariteitenkamer. Drie eeuwen later
blijkt dit levenswerk, getuige één van de artikelen in deze bundel, nog steeds van
onschatbare waarde te zijn voor biologen door de nauwkeurige beschrijving van de
soorten en de vindplaatsen ervan. Het is misschien wel leuk om te vermelden dat
Rumphius, die pas als volwassene naar de Republiek kwam, vlekkeloos Nederlands
schrijft met zeer veel gevoel voor idioom. Na drie eeuwen blijkt dit standaardwerk
nog altijd zeer leesbaar en boeiend te zijn. De namen van planten en dieren worden
vermeld in het Nederlands, maar ook in de talen van de lokale bevolking. Vooral de
verklaringen die Rumphius geeft voor de inheemse benamingen en de verhalen die
er rond bepaalde soorten werden verteld, zijn nu nog zeer leuk om te lezen vanwege
zijn levendige manier van schrijven.
Wat men zoal over de volkeren en de flora en fauna van Indië ontdekte, werd door
de Heren XVII overigens angstvallig verborgen gehouden uit angst voor spionage
vanuit het buitenland. Ook de publicatie van Rumphius' Amboinsche Rariteitenkamer
werd zo lang mogelijk tegengehouden. Onderzoek naar planten werd geheim
gehouden, omdat het gericht was op hun geneeskrachtige werking
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of op de bestudering van hun groeiwijze. Kruidenmengsels had men hard nodig om
de vele ziekten onder de VOC-dienaren te bestrijden en kennis van de specerijen
zou, zo meende men, op den duur de cultivering ervan kunnen bevorderen.
Op den duur begon een handjevol bewoners van VOC-vestigingen uit zichzelf de
bevolking, de cultuur en de lokale flora en fauna te bestuderen. Dit ging samen met
de groeiende belangstelling in Europa voor het aanleggen van verzamelingen van
boeken met prenten en objecten uit verre en exotische streken. De botanische
wetenschap maakte in het kielzog van de handelsactiviteiten in Oost en West een
bloeiperiode door. Het leidde ertoe dat er een stroom van exotische planten (en dieren)
naar Nederland werd gezonden om ten slotte een plaats te vinden in de kassen van
de hortussen van Amsterdam, Utrecht en Leiden. In de artikelen in Kennis en
Compagnie komt naar voren dat dit vooral een verschijnsel van de late zeventiende
en de achttiende eeuw is geweest. Dat maakt eens te meer duidelijk hoe uniek het
geïllustreerde reisjournaal van De Gelderland is, waarmee deze paragraaf begon.
Het is dus zeker de moeite waard dat het nu in de vorm van het boek Dodo's en
galjoenen voor iedereen toegankelijk is.

Egodocumenten
Van een heel andere orde is de verzameling hertaalde egodocumenten uit de
geschiedenis van de VOC die door Vibeke Roeper en Roelof van Gelder is
samengesteld onder de titel In dienst van de Compagnie: leven bij de VOC in honderd
getuigenissen [1602-1799] (Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep ISBN 90
253 4681 2, €19,95, 203 pp.) We volgen aan de hand van deze egodocumenten de
hele reis van de compagniedienaar naar de Oost en weer terug: het aanmonsteren,
de zeereis, het soms langdurige verblijf in een der factorijen en de retourvaart.
Vanwege deze opzet zijn de gebruikte documenten niet chronologisch geordend.
Hierdoor schieten Roeper en Van Gelder één van de doelen, die zij zich volgens de
inleiding van het boek hebben gesteld voorbij, namelijk een historisch overzicht
geven van de ontwikkelingen die gedurende 200 jaar VOC plaatsvonden.
De serie hertalingen begint met een relaas over het ronselen van matrozen rond
1700, maar toen waren de praktijken wezenlijk anders dan aan het begin van de 17e
eeuw. Ik heb het ook als storend ervaren dat de inhoudelijke en chronologische
volgorde van de teksten binnen de door de auteurs gekozen thema's nogal willekeurig
lijkt. Een ander bezwaar is dat sommige teksten nogal fragmentarisch zijn. Men
vraagt zich af hoe een bepaalde geschiedenis is afgelopen, maar de ontknoping wordt
ons door Roeper en Van Gelder onthouden.
Toch geeft deze aaneenschakeling van persoonlijke bevindingen een levendig zij het wat chaotisch - beeld van het leven in dienst van de Compagnie. De dagelijkse
besognes worden opgetekend door scheepsjongens en schippers, kooplui en dominees.
In de inleiding schrijven de samenstellers, dat het hun er
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vooral om te doen is geweest te laten zien hoe deze mensen tegenover de volstrekt
vreemde culturen stonden, waarmee ze in aanraking kwamen. De honderd fragmenten
vormen volgens hen flitsen uit het dagelijks leven in dienst van de VOC. De
meerderheid van de opvarenden bestond uit matrozen en aspirant-soldaten. Daarbij
moet echter wel worden aangetekend dat hun voornaamste motieven om naar de
Oost te gaan geld verdienen of zin voor avontuur waren. De nieuwsgierigheid naar
exotische culturen blijkt in de meeste gevallen slechts een ondergeschikte rol te
hebben gespeeld.
Zoals gebruikelijk was in de zeventiende en achttiende eeuw, werden de meest
aangrijpende gebeurtenissen door de betrokkenen beschreven in een afstandelijke
stijl. De samenstellers van dit boek wijzen erop dat de meeste ooggetuigenverslagen
naar verhouding afkomstig zijn van het hoge en middenkader van het VOC-personeel.
Verschillen in rang zeiden echter weinig over verschillen in achtergrond en afkomst.
Het overgrote deel van de compagniedienaren was namelijk van tamelijk eenvoudige
komaf. Onder de scheepslieden waren zeer veel Duitsers en Scandinaviërs. De
boeiendste egodocumenten die het auteursduo voor ons heeft hertaald, zijn dan ook
afkomstig van Duitse Aziëvaarders.
Gaandeweg veranderden de observaties over de kansen die Azië te bieden had.
Aan het begin van de zeventiende eeuw bruiste men nog van optimisme en ambitie,
maar gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw overheersten de teleurstelling
en de verslagenheid over wat men in Batavia aantrof.
Deze verzameling hertaalde egodocumenten is vooral interessant wanneer men
belangstelling heeft voor de ervaringen van gewone mensen die oog in oog komen
te staan met de ‘grote’ geschiedenis. Bij al het menselijk leed dat wordt beschreven,
blijken de historische feiten eigenlijk alleen aanwezig te zijn als een vage echo op
de achtergrond. Overigens hebben de samenstellers van dit boek mijns inziens te
weinig uitgelegd over de historische context waarin de gebeurtenissen moeten worden
geplaatst, zodat een en ander te vaak een beetje in de lucht blijft hangen. Het feit dat
het hier om hertalingen gaat van zeventiendeen achttiende-eeuwse bronnen, duidt
erop dat het boek is bedoeld voor een breed publiek. De lezers moeten echter wel
een gedegen kennis bezitten van het wel en wee van 200 jaar VOC.
De egodocumenten ademen een sfeer van authenticiteit. Ze lieten bij mij de indruk
achter dat mensen door de eeuwen heen altijd kampen met dezelfde emoties en
gebreken. Bespiegelingen van historici over het erbarmelijke leven aan boord van
de schepen of over het feit dat de Compagnie voor velen een noodsprong was vanwege
hun uitzichtloze situatie, krijgen in deze brieven en dagboeknotities een extra
dimensie. De grootste verschillen tussen toen en nu lijken het oprechte godsvertrouwen
van de meeste schrijvers, de intense verveling en de vaak onverbloemde
neerbuigendheid waarmee wordt gesproken over andere volkeren en culturen. Maar
we moeten niet vergeten dat de Europeanen door de Aziaten soms ook allesbehalve
respectvol werden bejegend. Men denke bijvoorbeeld aan de vernederingen die de
Hollanders zelf moesten ondergaan aan het Japanse hof. De VOC-dienaren moesten
het zich laten wel-
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gevallen om daar als een soort gedresseerde apen voor de shogun op te treden om
van hem de begeerde handelscontracten los te krijgen.

Gaastra, Akveld & Jacobs en De Jong
De Walburg Pers greep de gelegenheid van de VOC-herdenking aan om een
heruitgave op de markt te brengen van Femme Gaastra's standaardwerk De
geschiedenis van de VOC, dat twintig jaar geleden voor het eerst verscheen (Uitgeverij
Walburg Pers ISBN 9057301849 €19,95, 192 pp.) De auteur heeft het boek daartoe
volledig herzien. Het is een prachtige uitgave, die met al haar fraaie illustraties oogt
als een publicatie voor een breed publiek. Wie echter het menselijk detail of sappige
verhalen zoekt, komt bedrogen uit. Gaastra is vooral een man van jaartallen, namen,
getallen, grafieken en diagrammen. In de inleiding zegt de auteur dat er vanaf 1982
veel over de Compagnie is gepubliceerd, in het bijzonder over de sociale aspecten
die een rol hebben gespeeld bij de handel met de Oost. Juist die publicaties waren
volgens hem vaak opzienbarend, doordat daarin taboes werden doorbroken of
vastgeroeste opinies konden worden weerlegd. Ze zorgden ervoor dat er nu een veel
genuanceerder beeld is ontstaan over het dagelijks leven aan boord van de schepen
en de contacten die de Europeanen hadden met de Aziatische bevolking. Het is
jammer dat daarvan zo weinig is terug te vinden in dit belangrijke boek en dat Gaastra
zich vrijwel uitsluitend beperkt tot de economische en bestuurskundige geschiedenis
van de VOC vanuit een vrijwel uitsluitend Eurocentrisch standpunt. Wat men in de
tekst mist, is af en toe een raak voorbeeld van hoe het er in Azië werkelijk aan toeging.
De prachtige illustraties ten spijt blijven de compagniedienaren begraven in het
verleden zonder een moment als mens van vlees en bloed voor ons te verschijnen.
Dat neemt niet weg dat Gaastra's Geschiedenis van de VOC een standaardwerk is,
waar men voor bestudering van de zakelijke aspecten van de VOC niet omheen kan.
Gaastra's jubileumboek moet overigens niet worden verward met het nationaal
jubileumboek van Leo Akveld en Els Jacobs met de titel De kleurrijke wereld van
de VOC (Uitgeverij Toth; bedoeld als handleiding bij de tentoonstellingen in het
Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Rijksmuseum Amsterdam en het Maritiem
Museum Rotterdam ISBN 90686 83004, €17,90, 192 pp). Een echte catalogus is het
niet. Het is meer een soort koffietafelboek, waarin de geschiedenis van de VOC nogal
fragmentarisch wordt behandeld. In de Volkskrant trok Jan Blokker fel van leer tegen
deze publicatie die in zijn woorden ‘behoort tot het soort huiveringwekkend
infotainment: kakelbont opgeleukt met illustraties, liefst om de zoveel bladzijden
een nieuwe steunkleur die pijn aan de ogen doet en met schreeuwtitels voor de
hoofdstukken’. Dit is mij uit het hart gegrepen. Het wordt nergens duidelijk waarom
er nu juist voor deze indeling van het boek is gekozen. We schieten continu heen en
weer in tijd en plaats zonder dat duidelijk wordt wat de verbanden zijn. Het relaas
eindigt bijvoorbeeld niet met het verval van de Compagnie - dat heeft men al
halverwege op pagina 93 behandeld - maar met de verrichtingen van niet-Nederlandse
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compagnieën in Indië. Het boek biedt overigens wel veel leuke illustraties en
wetenswaardigheden.
Van een heel andere orde dan Gaastra's gortdroge Geschiedenis van de VOC en
het letterlijk kleurrijke jubileumboek met zijn hoge amusementswaarde is Joop de
Jongs De waaier van het Fortuin. (Uitgeverij Sdu ISBN 9012089743, €15,88) Het
boek van De Jong telt 715 dicht bedrukte pagina's en is spaarzaam geïllustreerd met
vaak niet al te beste plaatjes. De ondertitel van dit boek laat al zien dat het een heel
andere strekking heeft dan Gaastra's standaardwerk; De Jong beoogt de geschiedenis
van de Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel te beschrijven tussen 1595
en 1950. De historie van de VOC is in deze studie dus slechts het ‘voorgerecht’. In
zijn inleiding neemt de auteur stelling tegen andere publicaties - zoals die van Gaastra,
hoewel deze auteur niet expliciet wordt genoemd - over de Nederlanders in Azië,
die zijns inziens te politiek of te economisch zijn. Hij meent dat de wijze waarop
Nederlanders zich in hun wonen en werken aanpasten aan Azië en de lotgevallen
van de gemengde cultuur die daardoor ontstond, aspecten zijn die te lang onderbelicht
zijn gebleven. De Jong heeft gekozen voor een aanpak die meerdere periodes bestrijkt
en hij heeft meer dan anderen aandacht besteed aan het cultuuraspect. Dit heeft een
zeer boeiend relaas opgeleverd, waarin Eurocentrische en Indocentrische
gezichtspunten met elkaar zijn verweven. Het dikke, niet bijzonder fraai uitgegeven
boek met de kriebelige lettertjes wekte bij mij in eerste instantie wat weerstand op,
maar De Jong wist mij wel vanaf de eerste pagina te pakken met zijn scherpe analyses
en rake conclusies.
Een van de kernpunten in zijn betoog is, dat de VOC in Azië slaagde, door zich
naadloos te voegen in de handelsnetwerken en alliantiesystemen die daar al eeuwen
bestonden. De Compagnie kon binnen dit handelssysteem zo'n belangrijke factor
worden door goed op de hoogte te blijven van lokale gebruiken en machtsstructuren.
Zij wist daarvan bijvoorbeeld gebruik te maken door machthebbers tegen elkaar uit
te spelen. Een belangrijke conclusie van De Jong is dat er, zeker in het begin, een
handelspolitiek werd bedreven op basis van gelijkwaardigheid van partners. Van
neerkijken op andere culturen was volgens hem nauwelijks sprake - hoewel we aan
de egodocumenten in het boek van Roeper en Van Gelder een andere indruk
overhouden - hooguit van gebrek aan kennis die de kooplui soms duur kwam te staan.
Het was dus bittere noodzaak dat de bewindvoerders van de VOC zich in Azië
verdiepten in de talen en culturen van de volkeren waarmee ze in contact kwamen.
Alleen op die manier kon de Compagnie zich optimaal voegen in de machtsstructuren
die daar een eeuwenlange traditie hadden. Men moet niet vergeten dat er in Azië,
toen de Europeanen er kwamen, machtiger en welvarender rijken waren dan hun
Europese equivalenten.
Die welvaart kwam voor een groot deel voort uit handel. Reeds in de oudheid was
daarvoor een wijdvertakt stelsel van handelsroutes in gebruik, dat vooral werd
geregeerd door de wisselingen van de moessonwinden. Al snel was duidelijk dat
nieuwkomers, zoals de Nederlanders, volkomen werden geaccepteerd in dit
eeuwenoude maritieme netwerk, mits zij handelaren van allerlei etnische origine
respecteerden en naast zich duldden.
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In de zestiende en zeventiende eeuw was Zuidoost-Azië een pluriforme wereld, die
bestond uit vele kleinere en grotere machtsstructuren die telkens wisselden. Door
gebruik te maken van de verdeeldheid en door allianties of bondgenootschappen aan
te gaan met troonpretendenten, die men militaire steun beloofde in ruil voor
handelsmonopolies, kon de VOC haar machtspositie uitbreiden. Daarbij wordt
duidelijk dat de Nederlanders de plaatselijke gebruiken niet altijd goed doorgrondden.
Men kon er bijvoorbeeld geen begrip voor opbrengen dat de zogenaamde contracten
voor eeuwige monopolies net zo vluchtig waren als de heerschappij van de lokale
vorst die men had gesteund.

De teloorgang van de Compagnie
In de zeventiende eeuw hadden de Nederlanders een voorsprong op andere Europese
naties door de inzet van hoogwaardige technologie op het gebied van navigatie,
cartografie en scheepsbouw. De Compagnie bleef echter gebukt gaan onder het
probleem van de grote afstand tussen Amsterdam en het operatieveld. Schepen naar
de Oost waren bijna een jaar onderweg. De retourvaart nam iets minder tijd in beslag,
maar men moest er toch wel rekening mee houden dat een bestelling pas na twee
jaar kon worden geleverd. Dit maakte het lastig om in te spelen op de grillen van de
Europese markt. Het leidde er ook toe dat men in Indië vaak ad hoc beslissingen
moest nemen zonder de Heren XVII daarvan in kennis te stellen. Omgekeerd had
men er in Amsterdam nauwelijks enige voorstelling van hoe de actuele situatie in
Azië was. Wat er precies aan de communicatie schortte, werd omstreeks 1714 kort
samengevat door Van Riebeek, die op dat moment gouverneur-generaal te Batavia
was: ‘De Heeren in't vaderland besluyten de zaaken zoals zy daer goetvinden, maar
wy doen het hier zoals wy verstaen en best oordelen’.5
Tussen 1670 en 1740 voltrok zich een radicale verandering in de vraag vanuit
Europa. Door nieuwe trends in de leefcultuur van de elite groeide de vraag naar
katoenen stoffen, koffie, thee en porselein explosief. De katoenen ‘sitsen’ waren
vooral een begerenswaardig artikel, doordat ze kleurecht en bovendien wasbaar
waren in tegenstelling tot de geverfde stoffen die in Europa werden vervaardigd. De
VOC heeft in de achttiende eeuw wel pogingen gedaan om ook in deze markten een
belangrijke speler te worden, maar de organisatie werd daarin telkens voorbij gestreefd
door andere naties, in het bijzonder door Engeland. We zien dat de Heren XVII in
Amsterdam stug bleven vasthouden aan de succesformules uit de zeventiende eeuw,
terwijl de wereld om hen heen volledig was veranderd. Het handhaven van monopolies
in de specerijenhandel stond bij de Bewindvoerders voorop. Men bleef sterk
verouderde scheepstypen bouwen, die niet meer konden concurreren met de snelle
vrachtvaarders uit de Engelse vloot. Bovendien volhardde men in het handhaven van
Batavia als stapelhaven van alle producten in plaats van ze rechtstreeks terug te sturen
naar Europa. Daardoor arriveerden de Hollandse schepen altijd weken later in patria
dan hun Engelse concurrenten, aldus De Jong.
Door gebrek aan communicatie en inzicht in de complexiteit van haar eigen

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002

59
organisatie - men had bijvoorbeeld geen overzicht over de boekhoudingen in Indië
en de Republiek, waardoor het onduidelijk was dat er in de tweede helft van de
achttiende eeuw met verlies werd gewerkt - ging de Compagnie uiteindelijk ten
onder. Het vastklampen aan het oude model verhinderde dat men op nieuwe
uitdagingen insprong. Van een moderne onderneming die werd beheerst door
energieke personeelsleden die risico's durfden te nemen, was de Compagnie een
oncontroleerbaar en zelfgenoegzaam bedrijf geworden dat afhankelijk was van
financiële injecties van de staat. In 1799 werd de VOC officieel failliet verklaard,
en daarmee ben ik aangekomen bij het slot van deze kroniek. De Jong vervolgt hier
zijn boeiende relaas over Nederland en Indonesië en hoe deze naties elkaar met
begrip, maar vaker met onbegrip, hebben bekeken. Of we het willen of niet, Indië is
een deel van ons verleden en Nederland van het Indonesische. Misschien is het goed
om juist nu even stil te staan bij de vele elementen in ons dagelijks leven - de thee
bij het ontbijt in een porseleinen kopje, de koffie op ieder uur van de dag, de
kruidnagel bij het rundvlees, de kaneel op de appelmoes en de nootmuskaat op de
bloemkool - die ondenkbaar zouden zijn zonder die grote handelsonderneming die
ze in Nederland tot gemeengoed heeft gemaakt.

Eindnoten:
1 Een overzcht van alle activiteten die in 2002 in Nederland in het kader van 400 jaar VOC worden
georganiseerd, is te vinden op de website www.voc2002.nl
2 Deze encyclopedie in acht delen werd geschreven door dominee François Valentijn die zelf
vele jaren in de Oost had doorgebracht. De facsimile omvat 5144 pagina's en zal €13,95 gaan
kosten.
3 Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksmuseum zijn enkele van de instellingen die materiaal
ter beschikking hebben gesteld aan de Atlas Mutual Hertitage: www.atlasmutualheritage.nl.
Deze website bevat een groot aantal oude afbeeldingen en documenten. Deze organisaties
proberen op deze manier een bijdrage te leveren aan de ontsluiting van archiefmateriaal door
het ‘world wide’ op het net beschikbaar te stellen.
4 Diezelfde tekening is op pagina 80 van het boek van Gaastra afgedrukt met het onjuiste bijschrift
‘tekening van een matroos’ uit het reisjournaal van de Gelderland.
5 F.W Stapel. De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in woord en beeld. Den Haag,
1942, pp. 41.
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P. de Kleijn
........... Denk aan het opstapje
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
Kennedie, Caroline, Marjan Bassie en Edith Schouten, Taal totaal.
Nederlands voor gevorderden. Amsterdam/Antwerpen, Intertaal, 2001.
Tekstboek, 112 pp., ISBN 90 5451 3322, €26,50. Werkboek, pp. 183, ISBN
90 5451 3330, €21.
Cd bij Tekstboek (27 min), ISBN 90 5451 3357, €20,50; cd bij Werkboek
(35 min.), ISBN 90 5451 3365, €18,25; set Werkboek en cd Werkboek
€35,50.
Van Taal totaal bestaat ook een uitgave voor Duitstaligen (Niederländisch
für Fortgeschrittene), Max Hueber Verlag, Ismaning.
Van Taal vitaal, waarvan de versie voor Duitstaligen is besproken in NEM XXXVIII,
1, 2000 en de versie voor iedereen in NEM XXXIX, 1, 2001, is het vervolg
verschenen: Taal totaal. Soms denk je bij een titel: Wat is dat nou weer? Taal totaal
is zo'n titel. Het is een cursus op gevorderdenniveau voor hoogopgeleide anderstaligen.
Dankzij de inspanningen van de Raad van Europa bestaat er sinds enige tijd het
Common European Framework of Reference (zie ook het artikel van John H.A.L.
de Jong elders in dit nummer). Daar zitten allerlei haken en ogen aan, maar dat
Framework geeft in ieder geval de mogelijkheid het niveau van een cursus als Taal
totaal nauwkeuriger te situeren en te vergelijken met andere cursussen. De auteurs
van Taal totaal plaatsen hun cursus op niveau B1. Daar zitten twee niveaus onder
(A1 en A2) en daar zitten nog drie niveaus boven (B2, C1 en C2). Dat is verrassend
als je denkt aan dat ‘totaal’ en aan dat ‘gevorderdenniveau’ en het onderstreept het
nut van een breder referentiekader.
Taal totaal telt tien lessen met in iedere les een bepaald thema: vrije tijd en
vakantie, werk, wonen, politiek, cultuur, de media en de computer, maatschappij en
gezin, onderwijs, landschap en woonomgeving. Per les wordt de leerstof aangeboden
volgens het volgende schema: Opstap, Aandacht voor de taal, Een stapje verder,
Extra, Nederland-anderland, Samenvatting. Dat zijn aardige maar ook een tikkeltje
gratuite vlaggetjes op de lesschuit. Want wat er in ‘Opstap’ wordt aangeboden zou
ook best in ‘Een stapje verder’ of in ‘Extra’ kunnen staan of omgekeerd en een
taalcursus met ‘Aandacht voor taal’ is ook niet echt schokkend. Maar zoals de roos
blijft geuren, ook al geef je hem een andere naam, zo hangt de kwaliteit van de
verschillende onderdelen van Taal totaal niet af van de kopjes die daar boven staan.
Taal totaal is eclectisch. In de bouwkunde is dat ongeveer het ergste wat je
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een architect kunt verwijten, maar zolang in de toegepaste taalkunde hetzij door
jezelf hetzij door anderen nog niet Het Grote Licht is gezien dat snel en trefzeker
naar succes leidt, kun je maar beter kiezen voor een veelzijdige en genuanceerde
aanpak. Taal totaal doet dat. Het kiest, in het Tekstboek, voor communicatief
onderwijs met daarbij een zeer ondergeschikte rol voor de grammatica, maar in het
Werkboek kun je vinden wanneer je ‘die’, ‘dat’, ‘wie + prepositie’ en ‘waar +
prepositie’ moet gebruiken, welke invloed voegwoorden hebben op de woordvolgorde
in hoofd- en bijzin en waar in een zin ‘er’ moet staan. Je kunt dat daar vinden in de
vorm van regels, maar als het gaat om eenvoudige grammatica moet de cursist zelf
die regels proberen te ontdekken. Bij anderen heet dat ‘probleemoplossend leren’,
bij Taal totaal wordt ‘de stof socratisch aangeboden’. Er zijn lees-, luister-, schrijfen spreekopdrachten die soms individueel en soms in groepjes uitgevoerd moeten
worden en er is impliciete en expliciete aandacht voor de uitbreiding van de
woordenschat. De oefenvormen die daarbij in het Tekstboek gehanteerd worden zijn
van de beproefde soort: woorden bij elkaar zoeken of in de juiste volgorde zetten,
gegeven woorden in een zin plaatsen, spreek- en schrijfopdrachten vervullen, kiezen
tussen waar of niet waar, een tekst schrijven of een tekst vervolledigen. Heel
gevarieerd en leuker dan deze opsomming doet vermoeden. Ook in het Werkboek
vindt men dit soort oefeningen maar daar staan ook - en volop - oefeningen die direct
te maken hebben met de behandelde grammaticaregel. Voorts is er in Taal totaal
informatie over Nederland, soms ondergebracht in de rubriek ‘Nederland-anderland’
maar veel vaker opgenomen in de inleiding op een oefening of in de oefening zelf.
De teksten - souplesse ook hier - zijn authentiek, maar als ze te moeilijk zijn voor
de doelgroep zijn ze aangepast.
Aan het bovengenoemde luisteren wordt verheugend veel aandacht besteed. Er
moet geluisterd worden naar en er zijn opdrachten bij (telefoon)gesprekken, interviews
en een aantal korte monologen. Prima materiaal, goed ingesproken en in normaal
Nederlands. Alleen vind ik het jammer dat daarbij zo weinig aandacht is voor de
zakelijke mededeling. Aandacht hiervoor valt geenszins buiten het kader van B1.
Het begrijpen van een omroepbericht, van verkeersinformatie en natuurlijk van het
nieuws op radio en televisie is voor de beoogde independent user net zo belangrijk
als het standpunt van de lezeressen van Marie-Claire over de man. De les waarin
radio en televisie aan bod komen, heeft als titel: ‘Een beetje zappen, een beetje
surfen’. Dat bedoel ik dus.
Er is in Taal totaal natuurlijk ook volop aandacht voor spreken. Een voorbeeld
van een spreekopdracht. Stelling: ‘Binnenkort doet iedereen boodschappen via het
Internet’. ‘Werk in groepjes van 3 personen. Geef uw mening over de stelling en
reageer op de mening van andere cursisten’. Daarbij wordt verwezen naar een eerder
behandeld schema waarin uitdrukkingen als ‘Ik vind dat/Ik ben het niet met je eens
want/In de eerste/tweede plaats’ e.d. zijn behandeld. Dit type spreekopdracht komt
in de cursus heel vaak voor. Het zijn nuttige, leuke en stimulerende opdrachten maar
ik vraag me soms toch af of er in de hoofden al voldoende lexicale en grammaticale
kennis zit om aan ‘dat’, ‘want’, ‘in de eerste plaats’ et alia een zinvolle aanvulling
te kunnen geven en of het zelfcorrigerend
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vermogen van de leerling of medeleerling groot genoeg is om die aanvulling naar
waarde te kunnen schatten.
De auteurs hebben een gelukkige hand gehad in de keuze van de leesteksten, zowel
wat betreft de zakelijke als de verstrooiende. Pareltjes zijn een prachtig verhaal van
Wim de Bie (‘Ze komen!’), een GSM-gesprek (uit de Volkskrant) en de ervaringen
van Jo, een 71-jarige Amsterdamse, opgetekend door Robert van Gijssel. De tekst
over het poldermodel vormt daarop een uitzondering. Weinig inspirerend, niet erg
overzichtelijk.
Achterin het Tekstboek staat een alfabetische woordenlijst bij deze cursus en
achterin het Werkboek een lijst met onregelmatige verba, separabele verba (beide
lijsten met imperfectum en participium), verba met een vaste prepositie, andere
combinaties met een prepositie, grammaticale begrippen (de Latijnse en de
Nederlandse benaming en een voorbeeldje), een aantal idiomatische uitdrukkingen
en de Sleutel bij de oefeningen.
Bij de bespreking van de volgende cursus kom ik op een aantal aspecten van Taal
totaal nog even terug.

Ham, E., W.H.T.M. Tersteeg en L. Zijlmans, Help! Deel 2, Helpt u mij
even? Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 2001. Boek voor de
cursist, 296 pp., ISBN 90 5517 131 x, €20,80. Boek voor de docent, 156
pp., ISBN 90 5517 132 8, €17. 2 cd's (en niet 3 zoals in het Boek voor de
docent en de cursist staat aangekondigd), ISBN 90 5517 1441, €38,90. Help
2 is niet bruikbaar naast de oude versie van Help 2.
Deel 1 en 3 van de serie Help waren al herzien, nu is dat ook gebeurd met deel 2.
Herzien en hertiteld. Heette het vroeger ‘Kunt u mij even helpen?’, nu luidt de vraag:
‘Helpt u mij even?’ Help 2 vertoont veel overeenkomst met het hierboven besproken
Taal totaal. Beide cursussen zijn bedoeld voor hoger opgeleide niet-Nederlandstaligen
en zoals Taal totaal voortbouwt op Taal vitaal, zo gaat ook Help 2 uit van de
aanwezigheid van een elementaire kennis van het Nederlands, bijvoorbeeld in de
vorm van Help 1. Het eindniveau van Help 2 wordt door de auteurs niet omschreven
in termen van het Common European Framework of Reference, maar de aanduiding
‘voldoende taalvaardig om zelfstandig te kunnen functioneren in het Nederlands’
wijst ook in de richting van een B1-niveau (independent user). Hij of zij - dat staat
er ook - is ‘maatschappelijk taalvaardig’ en daarmee wordt verwezen naar een van
de vier profielen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal nieuwe stijl. Dat
profiel heet ‘maatschappelijke taalvaardigheid’. Met de voorbereiding op een ander
profiel (‘professionele taalvaardigheid’) wordt in Help 2 een begin gemaakt.
Zoals in Taal totaal staat ook in Help 2 communicatie voorop, maar ook hier is
er expliciet aandacht voor de grammatica. Iedere les - en ook bij Help 2 zijn het er
tien - zit ‘strak’ in elkaar, hetgeen betekent dat de opbouw ervan steeds hetzelfde is.
Er wordt een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de cursisten, zowel bij de
behandeling van de grammatica als bij sommige
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oefeningen. Naast taalaanbod wil ook Help 2 informatie geven over Nederland en
de Nederlanders.
De genoemde strakke opbouw omvat, per les, twee hoofdcategorieën: Basis en
Oefeningen. In de Basis wordt de cursist achtereenvolgens geconfronteerd met een
leestekst, een luistertekst, met taalhulp (algemene informatie over het lesthema,
zinnen, idioom en uitdrukkingen bij het lesthema) en met grammatica (aanbod van
een grammaticaal onderwerp, vragen op grond waarvan de cursist de regel moet
proberen te ontdekken en korte opdrachten om te zien of de regel is begrepen). In
de Oefeningen wordt, zoals u begrijpt, de basisstof geoefend en dat gebeurt op twee
niveaus: niveau 1: oefeningen gericht op herkenning en reproductie, sterk gestuurd,
voor langzame leerders, korte lees- en luisterfragmenten; niveau 2: half gestuurd of
open oefeningen, voor snellere leerders, langere lees- en luisterfragmenten. De tien
lessen hebben de volgende titels: Ga je mee stappen?, Wat voor weer zou het zijn?,
Er is geen bal op de tv!, Laat ze maar praten, Als je wint, heb je vrienden, De buren,
Ik hou van jou, Even mijn file safen!, Ga toch werken!, En nu is het afgelopen!
Onder het kopje ‘Laat ze maar praten’ komt - misschien had u dat al begrepen de politiek aan bod. Ik licht dat er even uit om aan de hand daarvan te wijzen op
enkele verschillen tussen Help 2 en Taal totaal. Bij Taal totaal heeft men gedacht:
dat is een weerbarstig onderwerp, laten we het luchtig houden. Het gevolg is dat
onvermijdelijk staatsrechtelijk jargon wordt afgewisseld met zinnetjes als ‘een landje
besturen gaat niet vanzelf’ en ‘in principe kan ze de boel beïnvloeden’ waarbij ‘ze’
staat voor onze geëerbiedigde vorstin en ‘de boel’ voor het landsbestuur. Koningin
en monarchie - de krenten - krijgen veel aandacht, maar in de pap ontbreekt informatie
over partijen, kiesdrempel en de noodzaak van coalitieregeringen.
In de les die Help 2 aan dit onderwerp wijdt, vertelt Farah Karimi, afkomstig uit
Iran en lid van de Tweede Kamer, over haar ervaringen en ideeën inzake
ontwikkelingssamenwerking en praat een Nederlandse vrouw over bestuursvormen
in het land waar ze nu werkzaam is (Uganda). Voorts is er een interview met de
minister van Onderwijs, een stukje Nederlandse geschiedenis en een tekst over de
kloof tussen jongeren en politiek. Er wordt met andere woorden in Help 2 dieper en
uitvoeriger op de zaken ingegaan en het lexicale aanbod is ruimer (hier wel coalitie,
hier ook fractie, grondwet, kabinet, kamerleden, meerderheid, stembus). Dat is niet
alleen in deze les zo, dat is de algemene teneur van Help 2: langere teksten, met meer
informatie en met meer aandacht voor problemen.
Dat de les over politiek begint met een tekst van een van oorsprong buitenlandse
(Farah Karimi) is geen toeval want de schrijvers hebben bewust veel plaats ingeruimd
voor de visie, op Nederland, van niet uit Nederland afkomstige maar wel in Nederland
woonachtige personen. Ook dat is een verschil met Taal totaal. Zijn er nog meer?
Ja. Er is in Help 2 systematisch aandacht voor de prosodie, in de vorm van het
herkennen van ritmeschema's, van mini-dialogen met opdrachten en mini-dialogen
om na te spreken en van liedjes. De liedjes zijn er overigens ook gewoon voor de
lol, maar die lol wordt flink getemperd
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door het feit dat de liedjes alleen in het boek staan en niet op de cd. Probleem met
de rechten, hoorde ik. Dus als u: ‘Het is een nacht’, ‘Wat voor weer zou het zijn in
Den Haag’, ‘Doris Day’, ‘Vogelvrij’, ‘Liefde van later’ enzovoort wilt laten klinken,
moet u zelf voor de muziek zorgen.
Evenals in Taal totaal zit ook in Help 2 veel luistermateriaal (met oefeningen en
transcript van de teksten). Dat materiaal is authentiek, maar er is wel in geknipt en
het is opnieuw ingesproken ‘om de verstaanbaarheid te vergroten’. Die reden valt
niet goed te rijmen met het doel van het luisteren: ‘gesproken Nederlands te leren
verstaan en begrijpen’ want dat omvat natuurlijk ook minder gepolijst taalgebruik.
Die verstaanbaarheid, overigens, is in orde, maar het is de insprekers maar matig
gelukt om het authentiek materiaal zijn oorspronkelijke glans en levendigheid terug
te geven.
Help 2 biedt veel, dat is duidelijk. De vraag is of de leerder daarbij voldoende
oefenstof krijgt om het gebodene te verwerken en ordentelijk te reproduceren. Daar
ben ik niet helemaal gerust op. De ‘taalhulp’ bij het onderwerp ‘uitgaan’ bijvoorbeeld
geeft relevante formuleringen bij een rondje geven, weigeren/bedanken,
bespreken/reserveren en kaartjes afhalen en bovendien idioom en uitdrukkingen bij
dit onderwerp. Daarna volgt: U kunt nu oefening 7 maken. Maar in die oefening 7
wordt slechts een heel klein deel van het aanbod uit de ‘taalhulp’ geoefend. Nadat
het gebruik van het passief is behandeld, met daarbij aparte aandacht voor het
perfectum en het imperfectum van het passief, volgt: U kunt nu oefening 10 maken.
Hebben de leerlingen het passief onder de knie als ze de 8 zinnetjes van oefening 10
hebben gemaakt, die bovendien allemaal in het presens staan? En evenals bij Taal
totaal vraag ik me bij het onderdeel ‘spreken’ af of de overgang van input naar output
zo soepeltjes verloopt als de auteurs schijnen te denken en of er niet een te grote
wissel wordt getrokken op de feedbackmogelijkheden van de cursist. Ik begrijp best
dat de verwerving van bepaalde onderdelen niet alleen bepaald wordt door de oefening
die daar rechtstreeks op is gericht, maar ik denk toch dat de docent af en toe met
aanvullend materiaal zal moeten komen en vaker handelend en corrigerend zal moeten
optreden dan door de auteurs van Help 2 nodig wordt geacht.
Voor het middenniveau Taal totaal of Help 2? Aan beide cursussen is veel zorg
besteed en niet alleen daarom maar ook vanwege de kwaliteit van het gebodene en
de veelheid van de behandelde onderwerpen vormen beide een aanwinst voor het
onderwijs Nederlands als tweede maar beslist ook als vreemde taal. In Help 2 wordt
meer ‘taal’ aangeboden dan in Taal totaal, zodat de cursist die Help 2 kent naar mijn
inschatting een hoger niveau van taalvaardigheid zal hebben dan de leerling die Taal
totaal met succes heeft doorgewerkt. Taal totaal is uitvoeriger en explicieter in de
uitleg van grammaticaregels. Help 2 - en ik vind dat een sterk punt - besteedt heel
veel aandacht aan prosodie. Als de vormgeving een belangrijke rol speelt bij de keuze
dan is de keuze gemakkelijk. Help 2 ziet er heel goed uit, maar de vormgeving van
Taal totaal (Tekstboek) is echt prachtig, levendig maar niet overdadig, veel
kleurenfoto's, veel tekeningen en een gevarieerd lettertype. Ook het Werkboek (in
zwart-wit) staat vol foto's en tekeningen.
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Leerderswoordenboek Verzorging. Redactie, ontwikkeling en organisatie:
Simon Verhallen en Lucie de Vries. Meppel: Edu'actief, 1998, 353 pp.,
ISBN 905118042, €22,79. Leerderswoordenboek Horeca & Catering.
Redactie, ontwikkeling en organisatie: Simon Verhallen en Lucie de Vries.
Meppel: Edu'actief, 1996, 266 pp., ISBN 905118018, €22,79.
Woordenboeken behoren niet tot het jachtterrein van deze kroniek, maar als het gaat
om leerderswoordenboeken mag het. Door een team van medewerkers van het Instituut
voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen zijn, onder de redactie van
Simon Verhallen en Lucie de Vries, leerderswoordenboeken op de markt gebracht
voor de volgende vakgebieden: Kantoorpraktijk, Metaaltechniek, Horeca & Catering,
Elektrotechniek, Verzorging, Bouw en Installatietechniek. Twee daarvan wil ik hier
kort bespreken (Horeca & Catering en Verzorging) omdat het steeds vaker voorkomt
dat personen van buiten de muren voor kortere of langere tijd op een van deze twee
terreinen in Vlaanderen of Nederland werkzaam zijn. Een leerderswoordenboek is
niet alleen bedoeld om woorden in op te zoeken maar ook om ze te leren en ze te
onthouden. Dat laatste - leren en onthouden - doe je, volgens de auteurs, door op
verschillende manieren naar het woord te kijken, door het in je hoofd en op papier
steeds te herhalen en door het te gebruiken.
De woorden die worden aangeboden, zijn algemene beroepstaalwoorden. Die
worden onderscheiden van vaktermen. Dat verschil wordt uitgelegd, maar helemaal
duidelijk is het me niet. Die algemene beroepstaalwoorden zijn op grond van
frequentie en spreiding geselecteerd uit een geschreven corpus van teksten (ongeveer
500.000 woorden) die gebruikt worden in, in dit geval, horeca & catering en
verzorging. Omdat de woordenboeken bedoeld zijn voor anderstaligen met een
beperkte woordenschat van het Nederlands, wordt voor de betekenisomschrijving
van de lemma's gebruikt gemaakt van de 1000 woorden van het Elementair
Woordenboek Nederlands (L. Beheydt en T. Wieers), aangevuld met enige extra
woorden. Dat door die beperking de definities geen proza opleveren dat ‘dartelt en
jubelt als een waayend zomerwoud van vogels’, is de auteurs bekend. Beter simpel
Nederlands, vinden ze, dan te moeilijk Nederlands.
Hoe ziet de presentatie van een lemma eruit? Een voorbeeld uit Horeca & Catering.
Lemma: afdrogen. Betekenisomschrijving: ‘Als je een bord afdroogt, dan maak je
een nat bord droog met een doek’. Dan volgt een zin die ontleend is aan de
vakliteratuur: ‘Meestal worden de glazen na het wassen afgedroogd. Voor het
afdrogen van glaswerk worden speciale glazendoeken gebruikt’. Dan, zo mogelijk,
een of meer synoniemen of antoniemen. Hier: ‘drogen, droogmaken’ en ‘nat maken’.
Nog een voorbeeld, nu uit Verzorging: de griep. Omschrijving: ‘Als je griep hebt,
dan ben je ziek. Je gaat naar bed, je hebt het warm en koud tegelijk en je hele lichaam
doet pijn. Na een paar dagen ben je weer bete’. Uit de vakliteratuur: ‘Griep is een
voorbeeld van een acute ziekte. Van het ene op het andere moment ben je ziek. Je
krijgt koorts en je hele lichaam doet pijn’. Synoniem: de influenza. Geen antoniem.
Wel enige combinaties met ‘griep’: ‘de griepprik, een lichte griep, een zware griep,
met griep in
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bed liggen’. Die vaste combinaties worden gegeven telkens als de auteurs daartoe
aanleiding zien.
De grammaticale informatie beperkt zich tot het lidwoord. Geen meervouden,
geen imperfectum of participium, geen trappen van vergelijking. In de inleiding op
de woordenboeken wordt aan de gebruiker geduldig en in toegankelijk Nederlands
uitgelegd wat je moet doen voordat je een woord gaat opzoeken, wat als je de
betekenis hebt gevonden, begrepen en opgeschreven en wat als het woord er niet in
staat. Plus nog wat oefensuggesties. Geen oefeningen.
De besproken leerderswoordenboeken zijn niet specialistisch en de behandelde
lemma's betreffen naast woorden op het gebied van horeca & catering en verzorging
ook veel algemene woorden als ‘immers’, ‘hierdoor’, ‘overig’, ‘fase’ enzovoort. Ze
zijn daardoor niet alleen bruikbaar voor hen die overwegen in een van deze sectoren
te gaan werken. Docent en student kunnen er ook vruchtbaar gebruik van maken bij
de taalverwerving in het algemeen. De meerwaarde ten opzichte van andere eentalige
woordenboeken schuilt in de toegankelijkheid van de omschrijvingen en de ruime
context waarin het omschreven woord wordt geplaatst. Soms wordt een woord
verduidelijkt met behulp van een tekening. Het is jammer dat dat niet veel vaker is
gedaan, want er zijn voldoende woorden die zich daarvoor lenen.

Toorn-Schutte, Jenny van der -, Klare taal! Uitgebreide basisgrammatica
NT2. Amsterdam: Boom, 1999, 251 pp., ISBN 90 5352 746 X, €33,50 (boek
+ cd-rom). De cd-rom is ook los verkrijgbaar: ISBN 90 5352 602 1, €25.
Het boek is niet los verkrijgbaar.
Wat geldt voor de leerderswoordenboeken, geldt ook voor Klare Taal! Uitgebreide
basisgrammatica NT2, want ook dit boek is niet alleen bedoeld om er iets in op te
zoeken maar ook om er iets van te leren. Deze grammatica, door de auteur een
pedagogisch-didactische grammatica genoemd, bestaat uit drie delen. In deel 1 de
grammaticale vormen, in deel 2 het gebruik van deze vormen en in deel 3 spelling
en gebruik van leestekens. Onderwerpen en volgorde van behandeling stemmen
overeen met de inzichten en uitgangspunten die zijn verwoord in Hoe maakt u het?
(van dezelfde auteur). Een van die inzichten is dat ook grammaticale structuren
cultureel bepaald kunnen zijn en dat het goed is om met de daaruit voortvloeiende
verschillen rekening te houden. Ik weet niet of het uitgangspunt juist is, maar áls het
juist is, vraag ik me af hoe die verschillen tussen het Nederlands en de door haar
onderzochte Oost-Europese, Aziatische en Afrikaanse talen - die natuurlijk onderling
ook weer flink verschillen - kunnen uitmonden in één pedagogische grammatica die
aan ieders wensen tegemoet komt en constateer ik dat die gescheiden behandeling
van ‘vorm’ en ‘gebruik’ een ongelukkig uitgangspunt is waar de auteur zelf ook
slecht mee uit de voeten kan.
Als de vorm van het verkleinwoord wordt uitgelegd, staat daar ook meteen bij
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wanneer het wordt gebruikt. In de rubriek ‘gebruik’ wordt dat opnieuw vermeld (en
wordt ook weer in het kort aangegeven hoe je verkleinwoorden maakt). De titel van
les 55 is ‘actieve en passieve vormen’, maar les 55 staat in deel 2 (het gebruik).
Verschillende keren komt een woord of een woordsoort (bijvoorbeeld welk, elk,
ieder, de bezittelijke voornaamwoorden, trappen van vergelijking, de telwoorden,
voorzetsels) alleen aan bod in de rubriek ‘vormen’ en daarna niet meer in de rubriek
‘gebruik van de vormen’. De gekozen rubricering wordt met andere woorden niet
consequent gevolgd en waar dat wel gebeurt, is het de vraag welk voordeel die
scheiding oplevert. Wat is de didactische winst om in les 7 de vorm van het lidwoord
te presenteren en in les 72 het gebruik? Of om in les 40 te vertellen hoe de gebiedende
wijs er uitziet en in les 63 hoe hij wordt gebruikt? De vraag naar de didactische
relevantie dringt zich ook op als men ziet dat eenzelfde woordsoort binnen hetzelfde
deel op twee verschillende plaatsen wordt behandeld. Je leest dan bij behandeling 1
dat een bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord een e krijgt. Die
halve waarheid wordt pas veertig pagina's verder genuanceerd met ‘bijna altijd’.
Maar ook als de fysieke afstand minder groot is, vind ik het ongelukkig dat
bijvoorbeeld de geaccentueerde vormen van het persoonlijk voornaamwoord (jij, zij,
wij) behandeld worden in les 3 en de niet-geacccentueerde in les 4, in die volgorde
en met in les 4 de overigens discutabele opmerking dat in plaats van jij, zij, wij
meestal je, ze, we wordt gebruikt. Het resultaat van die geforceerde en moeilijk
hanteerbare scheiding is een rommelige onoverzichtelijke grammatica.
Deel 3 dat over spelling en leestekens zegt te gaan, doet daar nog een schepje
bovenop, want de informatie over spelling beperkt zich uitsluitend tot de opsomming
van een aantal onregelmatige meervoudsvormen van substantieven. Waarom staan
niet alle spellingproblemen (een of twee vocalen; wel of geen
medeklinkerverdubbeling e.d.) in dit deel of - wat ik logischer zou vinden - worden
die onregelmatige meervouden van substantieven niet behandeld in les 6 waar de
regelmatige ter sprake komen?
De auteur gebruikt voor de grammaticale termen en onderwerpen de Nederlandse
benaming. Daar is niets op tegen. Maar het is wel jammer dat er achterin het boek
geen lijstje staat met de Latijnse equivalenten.
Die grammaticale onderwerpen worden geïllustreerd met zinnen. Dat is uitstekend
en werkt verhelderend. Voor datzelfde doel brengt de auteur ook ‘wel honderd’
idiomatische uitdrukkingen in stelling (Het paard achter de wagen spannen, Hij is
met zijn neus in de boter gevallen). Die keuze oogt leuk maar ik vind ik hem toch
wat minder geslaagd omdat dat moeilijk toegankelijke idioom vaak de didactische
pregnantie mist die van een voorbeeldzin verwacht mag worden. Met als gevolg dat
in het boek die voorbeeldzin (het idioom) op zijn beurt ook weer uitgelegd moet
worden met behulp van een ‘normale’ zin of een tekening.
Op de linkerpagina van Klare taal! wordt uitleg gegeven over vorm en gebruik,
op de pagina daarnaast worden bij die uitleg oefeningen gegeven. Heel veel
oefeningen, nuttige oefeningen, vaak zinvol ondersteund door tekeningen. De
oefeningen staan in het boek maar ook op een bijgevoegde cd-rom. Omdat
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veel gebruikers, ook na uitleg van de grammatica, nog moeilijkheden zullen hebben
met de grammaticale terminologie, zou na een opdracht (‘Zet de zinnen in de voltooide
tijd’) er wat vaker een voorbeeldzin wenselijk zijn geweest. Na de behandeling van
een aantal onderwerpen volgt er een toets, met achterin de goede antwoorden. Achterin
staat ook een lijst van onregelmatige werkwoorden (imperfectum en participium),
van werkwoorden met een vaste prepositie en van werkwoorden met een prefix. Het
is jammer dat goed oefenmateriaal is opgehangen aan een onoverzichtelijke structuur.
Een uitgebreid register zou dat leed hebben kunnen verzachten, maar zo'n register
ontbreekt.
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Ton Anbeek
........... Liefde (?)
Kroniek van het proza
Gerrit Komrijs nieuwe boek De klopgeest (De Bezige Bij, Amsterdam, pp. 239,
€18,11) is een historische roman. Net als Rosenboom koos Komrij Amsterdam in
het fin de siècle als achtergrond. Hoofdpersoon zijn de dandy Hector, die de kost
verdient met het geven van spiritistische séances, en zijn vriend George, een vurig
socialist. Overeenkomst tussen hen beiden: zij geloven in een betere wereld, al is die
voor de een op de aarde, voor de ander in hoger sferen te zoeken. Maar een belangrijk
verschil vormt dat George de ernst zelve is terwijl Hector door het leven wandelt als
een flaneur zonder morele bekommernissen. Hij weet dat zijn spiritistische ‘gave’
niets meer inhoudt dan het gebruik van een aantal goocheltrucs waarmee hij de
gegoede burgers van hun centen berooft.
Merkwaardigerwijs vindt er op het eind een opvallende rolverwisseling plaats:
George blijkt opeens een opportunist die de dubieuze praktijken van het spiritisme
wil inzetten in de klassenstrijd, terwijl Hector steeds tobberiger door een stad loopt
die bruist van de feestvreugde: Wilhelmina zal namelijk worden ingehuldigd als
koningin.
Heeft Komrij het fin de siècle-Amsterdam alleen gekozen vanwege deze aardige
knipoog naar de lezers die natuurlijk denken aan het huwelijk van Máxima met haar
Alexander? Nee, er zijn diepere overeenkomsten tussen honderd jaar terug en onze
tijd. Het fin de siècle laat zien hoe vaste verhoudingen gingen schuiven, met als
gevolg angst, verwarring, paniek. Zoals Hector opmerkt: ‘Dit is de eeuw van de
sfinx. Er zijn zoveel meningen, zoveel richtingen, zoveel raadsels. Groter en
ingewikkelder raadsels dan ooit tevoren. Het kenmerk van onze tijd’. (Dat laatste
zinnetje is een stoplap van de hoofdfiguur. Eerder werden respectievelijk
veranderlijkheid, vermaak en spiritisme als hét kenmerk van de tijd opgevoerd). Aan
het eind flitst éven, in een fraaie passage, onze eigen tijd voorbij:
Ik zie een beeld van de toekomst waarin alle idealen en ideeën van nu in
een kookpot zijn gegooid en als een smerig bruin mengsel opborrelen. Zo
verbazingwekkend snel als het heden hier voorbijschiet, zo snel komt de
toekomst aangestormd. Strijdvaandels worden windvanen, moderne
probeersels dogma's en experimenteerlust starre

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002

70
strijd. De kinderen van de onschuld worden de slippendragers van de hel.
Het kan niet waar zijn. Ik schud het van me af. Dat soort fantasieën mag
een mens er niet op na houden. Het is te gek voor woorden.
Kortom, het fin de siècle als wieg van de helse taferelen die de volgende eeuw te
zien zal geven. Zoals zo vaak wordt de historische roman gebruikt om het heden te
belichten.
De klopgeest is een vreemde roman. Aan de ene kant geeft Komrij een gedetailleerd
beeld van het Amsterdam van honderd jaar geleden, met alle excessen en
extremiteiten, van kelderwoningen tot kinderprostitutie. Aan de andere kant blijft
deze schets merkwaardig afstandelijk: de hoofdfiguur is immers iemand die door het
leven flaneert, niets lijkt hem werkelijk te raken. Ook het andere hoofdpersonage
krijgt niet echt gestalte. Misschien komt het ook omdat beiden geen verleden lijken
te hebben. Het resultaat is een uiterst laconiek verslag, vrijwel zonder emotie.
Misschien had er wat liefde in het boek gemoeten...
Ik kom tot deze banale suggestie door het thema van de Boekenweek 2002. De
Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek heeft namelijk niets
originelers weten te verzinnen dan het thema ‘liefde en letteren’. Is het mogelijk een
roman te schrijven zónder dat er liefde in voorkomt? Ja, dat kan, Komrij levert het
bewijs.
Het thema ‘liefde’ lijkt onuitputtelijk. En toch, zo blijkt uit recent verschenen
romans, komen bepaalde motieven hardnekkig terug. Een voorbeeld geeft het
boekenweekgeschenk, geschreven door Anna Enquist. De ijsdragers gaat over een
echtpaar dat vervreemd raakt wanneer het door hen aangenomen kind wegloopt van
huis. De man reageert door zich verbeten op zijn werk te storten; de vrouw richt zich
op het cultiveren van een dorre tuin. Beiden kunnen niet over hun verdriet praten,
niet met anderen en niet met elkaar. De verwijdering wordt zo groot dat de man er
op een zeker moment met een jonge assistente vandoor gaat. Maar na deze wanhopige
vlucht komt hij tot inkeer. Hij belt zijn vrouw op en bekent schuld. Op dat moment
staat niets meer een hereniging van de echtgenoten in de weg - behalve de conventie
dat een moderne roman niet gelukkig mag eindigen (dan wordt het triviaalliteratuur).
En dus krijgt de man een auto-ongeluk; de suggestie van zelfmoord is sterk.
De ijsdragers is niet Enquists sterkste boek, ook door dit geforceerde einde. Het
mocht niet goed eindigen en dus maakte Enquist haar verhaal met een cliché af. Er
zijn maar heel weinig moderne auteurs die met de code durven breken. Zo'n
uitzondering vormt Liefde in tijden van cholera van Marquez. Toch is de ongelukkige
liefde in feite even plichtmatig geworden als het ‘ze krijgen elkaar’ van de oude
leesboeken. Een ander veelgebruikte procédé is de combinatie liefde en dood, al
sinds de romantiek een krachtig elixer. Komt bij Wolkers een vrouw voor met wie
de hoofdpersoon uitbundig de lijfelijke liefde bedrijft dan weet je het al: die moet
dood.
Een aardige variant op dit schema brengt Tim Krabbé in zijn nieuwe boek Kathy's
dochter (Bert Bakker, Amsterdam 2002, pp. 271, €17,95). De hoofd-
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persoon, Tim Krabbé geheten, krijgt een intrigerend e-mailbericht. Een vrouw van
28 vertelt dat haar moeder - in een ver verleden de geliefde van de schrijver - is
overleden. Dit verlies heeft de dochter nieuwsgierig gemaakt naar de vroegere
minnaar. De lezer voelt het natuurlijk al aankomen: er zal een verhouding ontstaan
tussen de 57-jarige auteur en deze bijna 30 jaar jongere vrouw. En in die verwachting
wordt hij dan ook niet teleurgesteld: na honderd bladzijden beginnen oude man en
jonge vrouw aan hun eindeloze koppelingen op z'n Wolkers. Deze verhouding tussen
herfst en lente heeft natuurlijk iets melancholisch, omdat beiden weten dat het zal
moeten eindigen. En natuurlijk ook omdat de aanleiding al dubbelzinnig is: de dood
van de moeder.
Is het schema doorzichtig, de invulling maakt veel goed. Het sterkst is Krabbé
wanneer hij de verhouding van zevendertig jaar geleden probeert te reconstrueren.
Dan slaagt hij er namelijk in om te laten zien/horen hoe geliefden hun eigen taal
maken. Een niet geringe prestatie, want juist het intieme, hoogst persoonlijke van
die taal-voor-twee zou een auteur makkelijk kunnen verleiden tot kleffe knusheid.
Maar Krabbé weet heel subtiel een sfeer te creëren waarbinnen de dode geliefde juist
in de gesprekken weer tot leven komt. Deze intieme dialogen geven dit - als altijd
bij Krabbé - met vaart vertelde verhaal een bijzondere meerwaarde.
Liefde en dood spelen ook de hoofrol in de novelle De vanger van Manon Uphoff
(Podium, Amsterdam, pp. 92, €10). Je zou de inhoud snel na kunnen vertellen: een
vrouw woont alleen in een oud huis. Er ontstaat een relatie met de timmerman die
de oude woning komt opknappen. Die relatie loopt dood door een gruwelijk incident.
Wat de lezer geboeid houdt, is de geraffineerde manier waarop Uphoff de informatie
doseert. De kracht van het boekje berust namelijk volledig op de bijzondere stijl,
zoals blijkt bij het lezen van de eerste alinea:
Het huis was oud. Verwaarloosd. Toen ze een meisje was, woonde de
vrouw er met de vader, de moeder en de vijf broers. Maar de broers
groeiden op. Een voor een verlieten ze het huis. En de vader werd oud,
ziek en stierf, en vanaf dat moment was ze er alleen.
De soberheid van deze zinnen doet denken aan een grootmeester van het interbellum,
Arthur van Schendel. En net als bij hem komt de lezer aan de ene kant veel te weten,
informatie die zelfs door een ouderwetse auctoriale verteller lijkt te worden opgediend.
Maar tegelijkertijd wordt de lezer ook veel onthouden. Gevoelens worden zelden
expliciet verwoord, niet door de verteller, en evenmin door de twee hoofdpersonages.
Heel typerend is de volgende alinea waarin een heftige scène wordt aangeduid:
Een golf van onverwachte, kolkende woede na een verlate oplevering,
overvloedig geschonken drank op het feest daarna en een late thuiskomst.
Een man die een vrouw aan haar haren naar buiten sleurt, de drempel over.
Haar tegen een busje drukt. Eist en verlangt te weten wie er voor hem
geweest is.
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Opvallend hoe de camera hier terugwijkt om de scène van op grote afstand te
observeren; de hoofdfiguren worden ‘een man’ en ‘een vrouw.’ En merkwaardig hoe
dit vervreemdingsproces de emoties juist heviger doet uitkomen.
Wie De vanger leest, krijgt het gevoel dat hij achter matglas een verhouding volgt:
hij ziet alles én niets. Zoals ook de tragedie op het eind wordt aangeduid, zó terloops
dat pas enkele bladzijden verder de ware omvang van de catastrofe duidelijk wordt.
Met andere woorden, juist doordat hij zo op afstand wordt gehouden, gaat de lezer
zich sterker inleven. Deze bijzondere afwisseling van schijnbaar overzicht en
verzwijgen maakt het lezen van dit boekje tot een intense belevenis. Kortom, een
buitengewoon knappe novelle.
Een nadeel van De vanger is dat de karigheid van dit proza de lezer allergisch kan
maken voor auteurs die meer woorden menen nodig te hebben. Voor het laatste boek
van Kristien Hemmerechts bij voorbeeld, Donderdagmiddag. Halfvier (Atlas,
Amsterdam, pp. 237, €18,50). Op de tweede bladzij komt men de volgende passage
tegen:
Niemand twijfelde eraan of Anna parkeerde haar auto zo dicht bij de
pissijnen om het gebruik ervan te ontmoedigen, en dus had niemand veel
medelijden als er weer eens op de Honda in plaats van het urinoir werd
gemikt. Pisgeel, noemde men die Honda, en Anna werd daar pisnijdig
van. ‘Parkeer dan ergens anders, Anna!’- ‘Dit is mijn plek. Ze moeten zich
maar leren inhouden.’
Ik begrijp niet dat een auteur die zichzelf serieus neemt, zulk melig proza kan
produceren. Kennelijk is Hemmerechts dol op dat woord ‘pissijn’ [pissoir], want het
komt op diezelfde bladzij liefst vijf keer voor. Ik moet toegeven dat al die pissijnen
het voor mij moeilijk maakten ook maar enig geloof te hechten aan Donderdagmiddag.
Halfvier. Niet dat Hemmerechts er niet alles aan heeft gedaan de tekst vol te stoppen.
Te veel zelfs. Er verschijnt een man met een seksuele voorkeur voor vrouwen in
frietkramen (om de Hollanders niet te laten vergeten dat het verhaal in België speelt?),
er worden kinderen verwekt op al of niet natuurlijke manier, er is een jongen Hassan
die sprookjes vertelt (want zoals wij weten zijn alle Noord-Afrikanen meesters in de
orale vertelkunst), er is zelfs een mythologische laag ingebakken en natuurlijk wacht
ons De Tragedie, Het Leed om het geheel zwaarte te geven.
Maar op het eind blijft er wel een probleem: waar gaat het allemaal om, wat wil
Hemmerechts zeggen? Er wordt zoveel gekletst in het boek dat er uiteindelijk niets
gezegd wordt.
Dit klinkt hard, mogelijk is het onrechtvaardig. In ieder geval is het ingegeven
door ergernis, en wel deze: waar is de Hemmerechts van Een zuil van zout en Brede
heupen gebleven, de schrijfster van karig proza dat de lezer wist te intrigeren? Kortom,
iemand van wie je de indruk kreeg dat een noodzaak haar deed publiceren, ik bedoel
een andere noodzaak dan: ik ben auteur en moet dus om de zoveel tijd met een boek
op de markt komen.
Tot slot, om terug te keren naar het thema van de boekenweek: bestaat er
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geen enkele Nederlandse roman waarin de liefde rondborstig bezongen wordt, zonder
doodsklokken op de achtergrond? Misschien brengt het prozadebuut van de dichter
Ilja Leonard Pfeijffer, Rupert; een bekentenis (Amsterdam, Arbeiderspers, pp. 170,
€13,95) uitkomst, want op de achterflap staat dit boek aangeduid als ‘een ultiem boek
over de liefde’.
Maar Rupert zal ongetwijfeld enkele lezers in verrukking brengen en velen
teleurstellen. Want als het boek over de liefde gaat, dan in de eerste plaats over de
liefde voor de literatuur. Alleen al de vorm volgt een bekend literair procédé: het
gaat om een ik-figuur die zichzelf vrijpleit voor de rechtbank. Daarbij richt hij zich
tot de ‘leden van de jury’ - kennelijk speelt het verhaal zich niet af in Nederland en al snel blijkt inderdaad dat het om een verzonnen stad gaat waarvan de pleinen
en sloppen tot in de details in kaart worden gebracht.
Het verhaaltje van de roman is flinterdun. Rupert wordt verliefd, verliest zijn
geliefde, zoekt haar en figureert vervolgens bij de verkrachting van een vrouw die
op zijn verloren geliefde lijkt. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk, want
zoveel is zeker: in deze tekst is een door en door onbetrouwbare verteller aan het
woord. Om dit verhaaltje gaat het in Rupert nauwelijks. De tekst is één groot literair
spel. Een naieve criticus heeft Pfeijffer van plagiaat beschuldigd, omdat er uitvoerige
Eliot-citaten in de tekst zijn te ontdekken. De schrijver antwoordde vervolgens dat
er nog vele andere teksten in zijn intertextueel mozaïek zijn verwerkt en dat klopt
ongetwijfeld: Rupert is literatuur gemaakt van literatuur.
Al op de eerste bladzijde wordt de stad ‘gelezen’ - een stad als tekst -, twee
bladzijden verder verschijnt de stad als lichaam: ‘Elke plek, elk hoekje, kuiltje, botje,
spiertje, peesje van haar beweeglijke en veranderlijke lichaam heb ik gezoend,
gestreeld, geproefd en geroken’. Geheel in deze lijn is het dat Rupert in het laatste
hoofdstuk de stad als het lichaam van zijn geliefde ervaart: ‘Dit moest haar knie zijn.
Boven waren vier straten. Welke was haar bovenbeen? Hoe lag zij? Rechtsaf kon
niet goed zijn. Het kniegewricht staat niet toe je been die kant op te buigen’. En in
de hevigste liefdesscène wordt de geliefde gelezen als een boek:
En ik bladerde haar blouse uit en snoof het aroma van verlangen uit haar
gemarmerde schutblad dat prangde van belofte. Zij knoopte de haakjes
los op haar rug en toonde mij de titelpagina die een wonder was van
vormgeving, symmetrie en pure poëzie. Ik streelde haar borsten alsof ik
voorzichtig met mijn vingertoppen een gravure streelde enz.
Het zijn deze metaforen die het boek zijn bekoring geven, plus de stilistische
trefzekerheid van de auteur, zoals deze omschrijving van Ruperts impotentie: ‘Zij
was mijn vleesgeworden verlangen, maar mijn verlangen weigerde vlees te worden’.
Rupert is een liefdesverklaring aan de literatuur die tegelijkertijd het tekortschieten
van de literatuur aangeeft. De hoofdpersoon vindt aan het eind zijn
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verloren liefde niet terug, want zij ‘was feit dat fictie onmogelijk maakte’. In het
fictieve spiegelspel dat de roman is, bestaat er voor de ware geliefde geen plaats. Het
enige wat overblijft, zijn literaire verwijzingen en vermommingen, de pose van de
literator (het boek doet mij sterk denken aan Verwoest Arcadië van Komrij: de
literatuur als levenshouding).
Goed, vijf/zes boeken rond de boekenweek-over-de-liefde verschenen, maar wat
krijgen we te lezen? Een brute verkrachting en vooral veel dood. Onlangs viel in de
krant te lezen dat het thema van de boekenweek 2003 zal luiden: ‘STYX- leven en
dood in de letteren’. Mijn vraag: hebben we dat thema niet in 2002 al gehad?
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........... Besprekingen en aankondigingen
Judit Gera, Van een afstand. Multatuli's Max Havelaar tegendraads gelezen,
Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen, 2001. pp. 64, ISBN 90 204 0268 4,
€9,03.
Marianne Vogel, Recensies! Waar onze literatuur vandaan komt,
Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen, 2001. pp. 63, ISBN 90 204 0434 2,
€9,03.
Er zijn net zoveel lezingen van een tekst als er lezers zijn en in het geval van een
klassieke roman als Max Havelaar kan men verwachten dat een relatief hoog aantal
ervan in druk zal verschijnen. Judit Gera, hoogleraar Nederlands aan de Eötvös
Universiteit te Boedapest heeft de recentste interpretatie geleverd. Persoonlijk beslis
ik op twee gronden of ik zoiets ga lezen: dat ik de gekozen tekst de moeite waard
vind, en dat de door de nieuwe interpretant gekozen aanpak enigszins overeenkomt
met mijn eigen voorkeur. In dit geval geeft de titel al een duidelijke aanwijzing, en
er wordt op de achterkant van de omslag nadere uitleg gegeven: de ‘afstand’ verwijst
naar tijd en geografie, en ‘tegendraads’ betekent postkoloniaal en feministisch. Mijns
inziens kunnen deze twee gezichtspunten elkaar steunen omdat ze veel met elkaar
gemeen hebben, namelijk het blootleggen van onderliggende machtsstructuren en
bijbehorende belangen. Met dit in mijn achterhoofd leek het mij spannend om te zien
wat deze aanpak oplevert: een mooi geschreven, goed beargumenteerd essay dat
verrassende inzichten geeft die je toch met een gevoel van herkenning leest.
Gera wijkt fundamenteel af van de gecanoniseerde lezingen van Max Havelaar,
die zijn terug te vinden in Van een afstand van Sötemann uit 1966, waarin een
oppositie wordt geconstateerd tussen het raamverhaal van Droogstoppel en Stern en
het kernverhaal, het slechte en het goede als het ware, het uitbuitende en het
liberaal-humanistische. Haar conclusie luidt als volgt: ‘Multatuli (re)presenteert [...]
toestanden en verhoudingen tussen Europeanen enerzijns en de inheemse bevolking
en/of vrouwen anderzijds. Deze laatsten zijn in alle opzichten wezens van een andere
orde dan de witte Nederlanders respectievelijk de mannen. Hierdoor worden
Droogstoppel, Stern, Sjaalman, Havelaar en Multatuli in zekere zin alleen maar
variaties op elkaar: variaties van stem- en machthebbende Europese mannen [...]’.
Hoe gaat Gera precies te werk? Ook hierin drukt ze zich direct en duidelijk uit:
‘Mijn aandacht zal vooral gericht zijn op een microstructuur waarbij de details van
de tekst (kleine episodes, landschapsbeschrijvingen, randfiguren)
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die onopgemerkt een koloniale reflex verraden en met het huidige waarde- en
normensysteem niet meer compatibel zijn [...] bestudeerd worden’. Een van haar
hoofdargumenten is dat de ‘ander’ of die nou een vrouw of een Indonesiër is, nooit
van binnenuit wordt weergegeven. Zij is het bijvoorbeeld niet met Hella Haasse eens
die vindt dat Saïdjah en Adinda ‘rechtstreeks sprekend en handelend’ worden
opgevoerd, want die twee worden volgens haar niet als ‘unieke individuen’ uitgebeeld,
‘maar [ze] doen slechts dienst als prototypen van een onderdrukkend systeem’ - als
slachtoffers, neem ik aan. Dit leidt tot objectivering van de onderdrukten. Gera geeft
hiervan een mooi voorbeeld wanneer ze kijkt naar de interactie tussen Max Havelaar
en Si Oepi Keteh, de dertienjarige dochter van een inlands hoofd aan wie Max
Havelaar de parabel over de Japanse steenhouwer vertelt. Gera laat zien dat Max dit
vertellen als machtsvertoon ervaart. Hij wil niet dat zij reageert, maar dat ze passief
blijft en zwijgt. Vanaf dit punt zijn alle inlandse meisjes in zijn ogen een bepaald
soort object: ‘Nu zie ik in elk meisje van dertien jaren een manuscript [...]’. Gera
laat zien dat deze houding de koloniale mentaliteit weergeeft waarop de tekst Max
Havelaar ook is gebaseerd omdat al deze ‘manuscripten’ worden
geschreven/geconstrueerd door de mannelijke auteur/kolonisator. Voor alle zekerheid
vermeldt Gera in haar conclusie dat zo'n feministische en postkoloniale lezing ‘het
boek nog boeiender en interessanter [maakt]’. Ik ben het volkomen met haar eens.
Van een afstand verschijnt als deel 4 in de reeks Taal en gender, geredigeerd door
Agnes Verbiest en Agnes Sneller. Deel 3, geschreven door Marianne Vogel, gaat
over de rol van recensies in de jaren vijftig bij literaire oordeelvorming in die periode
en ook daarna. Ze gaat op zoek naar ingebedde genderopvattingen, maar het
uiteindelijke doel gaat een stap verder: ‘Wij willen in Nederland dat vrouwen en
mannen gelijke kansen krijgen en gelijk behandeld worden, ook in de literaire wereld’.
Directer kan het niet. En ze constateert dat literair Nederland in de bestudeerde
periode ver van dat doel af was, maar dat de toestand nu aan het veranderen is. Een
summier overzicht van de Nederlandse literaire wereld in de jaren vijftig wordt
gevolgd door een oppervlakkige uitleg van oordeelvorming in recensies, en een
kwalitatieve en een kwantitatieve analyse van bepaalde recensies, die laten zien wat
de veronderstelde eigenschappen van schrijvende mannen en vrouwen waren en hoe
zulke opvattingen blijven nawerken. Ik heb mijn bedenkingen over de kwestie van
de doelgroep van dit stuk; uit Vogels conclusie blijken dit schrijvers en lezers van
recensies te zijn - een veel breder publiek dan bij Gera. (Even terzijde - als
niet-Nederlandstalige docent extra muros lijkt mij het contrast tussen Gera's ‘afstand’
en Vogels ‘onze literatuur’ veelzeggend.) Weliswaar zijn er voor de academische
lezer, die wat dieper op de zaken in wil gaan, bibliografieën bij elk hoofdstuk maar
toch blijf ik zitten met een gevoel van ontevredenheid omdat zoveel belangrijke
kwesties wel aangesneden maar niet uitgediept worden, misschien omdat de opzet
eerder retorisch dan academisch-kritisch lijkt. Dan is mijn probleem simpelweg dat
het pleit voor mij allang gewonnen is. Ondanks deze bedenkingen, delen beide boekjes
een positief kenmerk: hun kleine formaat dat discussiestof in draagbare vorm
beschikbaar maakt.
- Jane Fenoulhet

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002

77

Jerzy Koch. Multatuli w Polsce. Próba historycznoliterackiej analizy
przebiegu recepcji na przelomie XIX i XX wieku. Neerlandica
Wratislaviensia XI (AUW No. 2163), 2000. pp. 281. ISBN 83-229-1977-8.
‘Schrijf niet over iemand tot wie je geen persoonlijke verhouding hebt’ (Stanislaw
Brzozowski), zo luidt het motto van Jerzy Kochs dissertatie Multatuli (1820-1887)
in Polen waarvan de verkorte versie in 2000 bij de uitgeverij Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroclawskiego verscheen. De auteur heeft zijn proefschrift (1991)
gewijd aan de Poolse receptie van deze vermaarde schrijver, in de periode rond de
eeuwwisseling toen hij in verschillende landen in de belangstelling stond.
Jerzy Koch beklemtoont dat Multatuli model staat voor een schrijver die zijn
sociale betrokkenheid voortreffelijk en suggestief wist te combineren met de
esthetische kwaliteiten en de meesterlijke structuur van zijn werken. Niet zonder
belang is voor hem het feit dat de receptie van de Nederlandse letterkunde in Polen
nog steeds een niet-onderzocht onderwerp is.
Als uitgangspunt voor zijn historisch-literaire analyse neemt hij twee linguïstische
termen, ontleend aan Frans van Coetsem (1988), die onderscheid maakt tussen
imposition (‘source language activity’) en borrowing (‘recipient language activity’).
Beide begrippen hebben betrekking op een fenomeen, namelijk de wederzijdse
werking van twee talen waarbij borrowing de invloed beschrijft van de taal die wij
minder goed beheersen op de taal die wij beter kunnen hanteren. Imposition stelt de
omgekeerde situatie voor.
De auteur verzet zich vervolgens tegen de klassieke benadering die de receptie
van buitenlandse literatuur als uiting van het bovengenoemde borrowing beschouwt
en pleit voor een accentverschuiving, namelijk van ‘overnemen’ naar ‘projecteren’
(imposition). Deze ‘dynamische’ aanpak impliceert dat de actieve rol van de
ontvangers en hun bewuste perceptie in die beschouwingen centraal staan. Bovendien
wordt er een nauw verband verondersteld tussen de receptie van buitenlandse
letterkunde en het literaire besef van een tijdperk bij de percipiënten. De auteur doet
vervolgens onderzoek naar een bepaald literair klimaat rond de eeuwwisseling dat
de Multatuli-receptie in Polen vergemakkelijkte en analyseert enkele elementen van
literaire communicatie geïntroduceerd door de vertalingen van zijn werken.
Het is trouwens opvallend dat de belangstelling voor Douwes Dekker vanuit het
Duitse taalgebied naar Polen kwam overwaaien. Jerzy Koch geeft toe dat het
historische receptie-onderzoek in Polen op lastige ‘buitenliteraire’ moeilijkheden
stuit vanwege het gebrek aan een complete en grondige bibliografische verkenning
van die periode (veel boeken- en tijdschriftencollecties werden namelijk tijdens de
oorlog verwoest). Om die praktische reden kan de Multatuli-receptie nooit volledig
worden gereconstrueerd. Niettemin tracht hij een zo compleet mogelijk beeld te
geven van zowel deze receptie als van de tijd rond de eeuwwisseling die op zich al
een heel aantrekkelijke periode voor een onderzoeker is en - door haar
‘veelkleurigheid’ - allerlei interpretatiemogelijkheden biedt.
- Iwona Piotrowska
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Marja Kristel
........... Enquête over Neerlandica extra Muros
Bij het oktobernummer van 2001 werd een enquête verspreid waarmee de redactie
de mening vroeg van de lezers. Van de 600 gedistribueerde enquêteformulieren zijn
er 81 ingevuld teruggestuurd.
De redactie beschouwt de enquête als een rapport van de lezers. Over de cijfers
kunnen wij tevreden zijn: NEM wordt door 69 van de respondenten als ‘goed’
beoordeeld. Het tijdschrift wordt veelal grondig gelezen, in sommige gevallen door
meer dan één persoon per abonnement. De lezers blijken ook tevreden over omvang
en verschijningsfrequentie.
In antwoord op de vraag ‘Naar welke bijdragen gaat uw voorkeur uit?’, worden
de kronieken het meest genoemd (33), gevolgd door bijdragen over (toegepaste)
taalkunde (25). De onderwerpen die voorts genoemd worden, weerspiegelen de rijke
waaier aan deeldisciplines van de neerlandistiek, (cultuur)geschiedenis, vertalen,
didactiek, oude letterkunde enzovoorts. Zoals een respondent schreef: ‘Juist de variatie
maakt het boeiend’.
De vraag ‘Over welke onderwerpen die nu niet of nauwelijks aan de orde komen,
zou u graag bijdragen willen lezen?’ genereerde een stroom aan suggesties: ‘Internet
en de neerlandistiek extra muros’; ‘Artikel met verschillende opinies over
lesmateriaal’; ‘Informatie over de verschillende curricula’; ‘Ervaring met tolken en
vertalen’; ‘Taalaanwinsten, taalregisters, semantiek van nieuwe vormen’;
‘Nederlandkunde’; ‘Discussie over beleidsmatige kwesties’. Enkele keren werd
gewezen op de noodzaak auteurs in de extramurale neerlandistiek te zoeken, in
sommige gevallen werd hiermee bedoeld: niet-moedertaalsprekers van het Nederlands.
De ‘Opmerkingen’ waren veelal van complimenteuze aard: ‘Leuk en goed
tijdschrift; interessant en kwalitatief in orde’; ‘NEM van nu is veel boeiender en
interessanter dan die van het (verre) verleden en voldoet bepaald heel goed aan de
behoeftes van de extramurale docent’; ‘Ik vind de keuze van de bijdragen zeer
gevarieerd en ik vind NEM als tijdschrift bepaald uniek’. Kritische opmerkingen,
zoals ‘De collega's extra muros nemen zelf weinig het woord’ sluiten aan bij het
commentaar op de voorgaande vraag.
Ook werd een uitbreiding van de redactie gesuggereerd: ‘Ik neem aan dat de
redactie zelf al streeft naar medewerkers uit zoveel mogelijk landen. Maar zou in dit
verband uitbreiding van de redactie met een Amerikaan, een Afrikaan en
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een Aziaat geen overweging verdienen?’ Ook werd de wens geuit een of meer
niet-moedertaalsprekers op te nemen in de redactie: ‘De redactie van NEM bestaat
uitsluitend uit moedertaalsprekers. Dat is jammer. In vele buitenlanden is er een
aantal deskundigen-lezers; ik zou hen graag vertegenwoordigd zien in de redactie.’
Dit enquêteverslag geeft de redactie gelegenheid u, de lezers, bij te praten over de
ontwikkelingen en de plannen rond Neerlandica extra Muros.
NEM anno 2002 kent een vaste opbouw: het tijdschrift opent met enkele artikelen,
doorgaans overzichtsartikelen waarin een (deel)aspect van de neerlandistiek in
breedste zin aan bod komt, gevolgd door drie tot vier kronieken waarin de chroniqueur
een persoonlijke selectie aanbiedt van titels die in de voorafgaande periode op haar
of zijn vakgebied zijn verschenen. Hierna volgt soms een bespreekartikel waarin een
aantal samenhangende publicaties besproken wordt. Daarop aansluitend de rubriek
‘Besprekingen en aankondigingen’ en ten slotte de column die per jaargang van
auteur wisselt.
Onder de artikelen vindt u bijdragen die deel uitmaken van een serie, zoals ‘De
receptie van Nederlandstalige cultuur en/of literatuur in het buitenland’ en ‘Jonge
honden’ in de Nederlandstalige literatuur. In de receptie-serie wordt binnenkort een
bijdrage verwacht over Hongarije van de hand van Krisztina Törô. Bij de ‘jonge
honden’-serie wachten we op bijdragen van Désanne van Brederode en Liesje
Schreuders.
Er staan artikelen in de steigers over muziekgeschiedenis, door Emile Wennekes
(Utrecht); van Willem Otterspeer (Amsterdam) over de biografie; van Pierre Godin
en Ludo Beheydt (beiden: Louvain-la-Neuve) die een actuele stand van zaken zullen
geven van de vreemdetalendidactiek; van Miranda van Rossum (Hull) over
elektronisch leren en een bijdrage van Gillis Dorleijn (Groningen) en Wiljan van den
Akker (Utrecht) over geschiedschrijving van moderne poëzie. Op wat langere termijn
zijn bijdragen te verwachten over vertaalwetenschap, culturele identiteit in de
zeventiende-eeuwse Nederlanden, literatuuronderwijs aan buitenlandse universiteiten
en een bijdrage over interdisciplinariteit.
Door een aantal respondenten werd gevraagd om ‘meer besprekingen’, zonder dat
daarbij werd aangegeven om welke deeldiscipline het gaat. De redactie realiseert
zich dat het aantal titels in de rubriek Besprekingen en aankondigingen per keer sterk
verschilt. Maar deze rubriek in niet de enige waarin besprekingen verschijnen; de
structuur van de kronieken is gericht op bespreking-in-samenhang. Daarnaast worden
zogenaamde bespreekartikelen geplaatst; ook hier gaat het om een aantal
samenhangende titels. Desondanks zal de redactie de rubriek Besprekingen en
aankondigingen met extra aandacht volgen.
De ‘faits divers’ die overheersten in de eerste jaargangen van NEM, zijn sinds
november 1996 te vinden in de IVN-krant, een nieuwsbrief die in een elektronische
en schriftelijke editie verschijnt. De nieuwsbrief is gratis verkrijgbaar,
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maar moet wel aangevraagd worden. Dat deze nieuwsvoorziening in een behoefte
voorziet blijkt wel uit het aantal abonnees: 232 (waarvan 147 de elektronische editie
ontvangen).
Er wordt gewerkt aan een register op veertig jaargangen NEM. Voor de uitgave ervan
moet nog financiering gevonden worden. Het register zal het ook mogelijk maken
een gefundeerd antwoord te geven op de in de enquête geuite kritiek dat er weinig
extramurale docenten aan bod komen in NEM. De redactie belooft daar te zijner tijd
op terug te komen.
Piet de Kleijns kronieken Nederlands voor anderstaligen zijn integraal opgenomen
in de IVN-site (www.ivnnl.com). Er zijn bovendien koppelingen gemaakt met de
rubriek ‘Lesmateriaal’ in de Basisboekenlijst extramurale neerlandistiek (Vde uitgave,
mei 2002), zodat direct doorgeklikt kan worden naar de kroniek waarin de betreffende
titel besproken is. Een nieuwe kroniek wordt steeds bij het verschijnen van het
vólgende NEM-nummer op de site geplaatst.
Dankzij een aanvullende subsidie van de Nederlandse Taalunie zullen ook de
kronieken Taalkunde (chroniqueur Joop van der Horst) en de kronieken Cultuur en
maatschappij (chroniqueurs: Ludo Beheydt en Marion Boers) op de IVN-site kunnen
worden opgenomen. Ze zullen, net zoals de kronieken van Piet de Kleijn, ook
raadpleegbaar zijn via het Taalunieversum (www.taalunie.org) en via de site van het
Steunpunt Nederlands als vreemde taal (www.snvt.hum.uva.nl).
De lezers bleken enthousiast over de metamorfose van NEM: er kwamen spontaan
enkele tientallen positieve reacties binnen op de gekozen letter, de opmaak, de sobere
omslag en op het papier. Wij maken u graag deelgenoot van een verrassende
waarneming van een lezer die gevoelig bleek voor de aaibaarheidsfactor van het
papier: het heeft ook nog een aangename geur!
Ten slotte de samenstelling van de redactie. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige
vertegenwoordiging van alle deeldisciplines binnen de neerlandistiek. Bij de invulling
van vacatures wordt ook gezocht naar niet-moedertaalsprekers van het Nederlands
(tot nu toe zijn de benaderde kandidaten echter niet ingegaan op onze uitnodiging).
Gelet op de wens meer extramurale docenten directe invloed te geven op het beleid
van NEM, een wens die overigens ook al uitgesproken werd tijdens de jongste
ledenvergadering in 2000 tijdens het Leuvense colloquium, heeft de redactie, in
overleg met het dagelijks bestuur van de IVN, besloten tot het instellen van een
redactieraad. Deze redactieraad bestaat uit vertegenwoordigers van de regio's en kan
gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid en over specifieke bijdragen.
De leden van de raad ontvangen de agenda en bijbehorende stukken van de
redactievergaderingen en nadien de notulen.
De redactieraad zal in de loop van najaar 2002 geïnstalleerd worden. In de
redactieraad nemen zitting:

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002

81
namens Noord-Europa: Niels-Erik Larsen (Kopenhagen),
namens Zuid-Europa: Jeannette Koch (Napels),
namens het Duitse taalgebied: Ralf Grüttemeier (Oldenburg),
namens Frankrijk: Luc Bergmans (Parijs),
namens Azianië: Sugeng Riyanto (Jakarta) en Widjajanti Dharmowijono
(Semarang),
namens Canada en de Verenigde Staten: Thomas F. Shannon (Berkeley),
namens Zuid-Afrika: Siegfried Huigen (Stellenbosch).

De vertegenwoordigers van de regio Midden- en Oost-Europa zijn bij het ter perse
gaan van dit nummer nog niet bekend.
De redactie heeft hoge verwachtingen van de samenwerking met de redactieraad.
Wij denken daarbij aan toetsing van het redactiebeleid, suggesties ten aanzien van
voor NEM interessante thema's, het attenderen op extramurale onderzoeken die het
belang van de regio overstijgen, enzomeer. Aldus wordt het contact met de
internationale neerlandistiek internationaler.
Namens de redactie bedank ik hier alle respondenten. Gewapend met uw vele
suggesties en opbouwende kritiek beginnen wij aan de eenenveertigste jaargang.
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........... In Memoriam Luís Crespo Fabião
Eind zomer 2001 overleed te Lissabon, op 76-jarige leeftijd, de heer Luís Crespo
Fabião, lector Nederlands aan de Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(FLUL) van 1965 tot 1997.
Luís Crespo Fabião werd in Brazilië geboren, als zoon van Portugese ouders. Al
tijdens zijn middelbare-schooljaren in Portugal toonde hij grote belangstelling voor
moderne en klassieke talen. Later studeerde hij aan de Universiteit van Coimbra
Germaanse filologie en na zijn studie werd hij benoemd tot leraar (in de hoogste
graad) aan de Portugese rijkslycea.
Op uitnodiging van de Portugese regering werd hij in 1959 bursaal voor de studie
in de Nederlandse Taal, Letterkunde en Cultuur aan de Universiteit van Utrecht.
Twee jaar later werd hij lector in de Portugese Taal en Moderne Letterkunde aan
dezelfde universiteit.
In 1965 keerde Crespo Fabião terug naar Portugal en op initiatief van o.a. de
Nederlandse ambassadeur, destijds de heer R. Flaes - bij het publiek beter bekend
onder het pseudoniem F.C. Terborgh - werd hij aan de FLUL benoemd tot lector in
de Nederlandse Taal en Cultuur.
Hij was de eerste, en gedurende enkele jaren de enige, lector Nederlands in
Portugal, een taak die hij vol enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel heeft
verricht. Door de jaren heen heeft Luís Crespo Fabião met veel zorg en toewijding
de waardevolle bibliotheek van ‘zijn’ Instituto de Língua e Cultura Neerlandesa
opgebouwd. Zowel in de Nederlanden als in Portugal heeft hij vele artikelen
gepubliceerd en zijn medewerking gegeven aan verschillende projecten. Behalve de
Nederlandse Taal en Cultuur was hij ook geïnteresseerd in de historische en culturele
betrekkingen tussen de Nederlanden en Portugal, en in het bijzonder in de geschiedenis
van de Portugese joden in Antwerpen en Amsterdam; het waren interesses die hem
tot aan zijn dood bleven boeien.
Aan de faculteit, waar hij geliefd was onder zijn studenten en zeer gewaardeerd
werd door mededocenten, heeft hij roerige tijden meegemaakt. Zijn brede kennis en
zijn bijzondere gevoel voor humor maakten van zijn colleges een bijzondere ervaring.
Patricia Couto
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Jan de Vries
........... Daar werd iets groots verricht
Ik ben een jeneverdrinker. In het buitenland is deze polderdrank nauwelijks
verkrijgbaar. In Japan behelp ik me met sake, gestookt uit rijst. In een supermarkt
in Yokohama vond ik tussen tientallen merken een fles met een spannend etiket:
naast karakters trof me in vette Latijnse letters JAPANSCH ZAKY. Uit de spelling
blijkt Nederlandse invloed: japansch, met -sch. De y is de pendant van de Nederlandse
i: tot in de twintigste eeuw was naast sake ook saki in gebruik. De z geeft het woord
zaky een Nederlandse geur: er zijn maar weinig Nederlandse woorden die met een s
beginnen. Onduidelijk blijft welke kopers JAPANSCH ZAKY moet overhalen zich
juist deze fles aan te schaffen. Landgenoten wonen er nauwelijks. Japanners begrijpen
er niets van en zullen uitsluitend afgaan op de informatie in karakters, en ook de
toevoeging nurtured with time and love voor lief nemen. Een reminiscentie uit de
tijd dat er een paar dienaren van de Compagnie op het eilandje Dejima bij Nagasaki
hun vrije tijd trachtten door te komen met drank? Ze moeten zich wel stierlijk verveeld
hebben om een sake-stokerij met een Nederlandstalig merk lonend te maken. Toch
kan het geen toeval zijn dat de fabriek in Nagasaki staat
In Nagasaki herinnert overigens minder aan ons glorierijke koloniale verleden dan
reisgidsen doen vermoeden. Natuurlijk, we hebben twee eeuwen op Dejima gezeten,
nu, prachtig gerestaureerd, ingeklemd tussen straten en flats. Als enige westerlingen
mochten we er wat handel drijven en Japan kennis laten maken met Europese
wetenschap en techniek Verder hielden we ons aan de Japanse mores en deinsden
er in 1637 niet voor terug de gastheren met onze kanonnen te ondersteunen bij de
uitroeiing van de christenen, katholieken weliswaar We hadden Dejima dik verdiend.
Aan de Oranda-zaka, ‘Hollandse helling’, in het zuiden van de stad liggen enkele
fraaie houten huizen uit de negentiende eeuw, maar Hollands zijn ze niet: oranda
had inmiddels de betekenis ‘Europees’ gekregen. Het is dan ook moeilijk te begrijpen
waarom Japanse zakenlieden 40 kilometer ten noorden van Nagasaki het themapark
Huis ten Bosch hebben aangelegd, met op ware grootte allerlei Nederlandse gebouwen
als het Goudse stadhuis, de domtoren van Utrecht, kasteel Nijenrode en Amsterdamse
grachtenpanden.
Nee, dan de Indonesische archipel. Daar werd pas echt iets groots verricht: de
heidenen werden gekerstend, de naakten gekleed, de ziekten bestreden, de honger
van de onwetenden gestild. Toen de Verenigde Staten gingen twijfelen aan de
zegeningen van grote broer Nederland in wat restte van het koloniale rijk, werd er
in 1956 haastig een propagandafilm gemaakt die aantoonde dat zelfs het heidense
Nieuw-Guinea door ons in korte tijd aan het stenen tijdperk was ontrukt. Voor de
film moesten inmiddels gekerstende Papoea's hun broek weer uittrekken en met
enkele rood opgefleurde schedels doen alsof ze nog aan het koppensnellen waren.
De Papoea's wisten niet hoe ze het hadden. Wat sinds kort niet meer mocht, was
kennelijk weer geoorloofd. Spel en werkelijkheid werden niet onderscheiden, de
hostie werd even vergeten, en ze begonnen opnieuw koppen te snellen. Ze werden
streng gestraft. Het verband tussen de film en de koppensnellerij werd in de doofpot
gestopt.
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In dat jaar kwamen gouvernementele propagandisten ons op de kweekschool
overhalen als onderwijzer iets groots te verrichten bij het beschaven van de kleine
Papoea-broer. We hoefden dan niet in militaire dienst. Lastige vragen werden kundig
gepareerd: Nieuw-Guinea had eigenlijk nooit bij Indonesië gehoord, en bij het
Australische deel paste het ook niet, want daar was Engels de officiële taal.
In 1957 werd ik zonder iets groots te verrichten soldaat.
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........... Auteursgegevens bij NEM-3, 2002
Ton Anbeek is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit
Leiden. Hij schreef onder meer Geschiedenis van de literatuur in Nederland,
1885-1985.
e-mail: t.anbeek@let.leidenuniv.nl
Marion Boers is als universitair docent Nederlandse kunst- en cultuurgeschiedenis
en als docent Nederlands als tweede taal verbonden aan de vakgroep Dutch Studies
van de Universiteit Leiden. Zij publiceert regelmatig over de sociaal-economische
aspecten van de kunstproductie in de zeventiende eeuw.
e-mail: m.e.w.boers@let.leidenuniv.nl
Patricia Couto studeerde vergelijkende literatuur. Zij is werkzaam als vertaalster
en is als docent Nederlands verbonden aan de Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa.
e-mail: coutogferreira@mail.telepac.pt
Jane Fenoulhet is als universitair hoofddocent Nederlands verbonden aan de vakgroep
Nederlands van University College London. Zij is redacteur van Dutch Crossing. A
Journal of Low Countries Studies en werkt nu aan een geschiedenis van schrijvende
Nederlandse en Vlaamse vrouwen
e-mail: j.fenoulhet@ucl.ac.uk
Arie Jan Gelderblom doceert Nederlandse letterkunde 1500-1850 aan de Universiteit
Utrecht. Samen met Anne Marie Musschoot (Universiteit Gent) vormt hij de
hoofdredactie van de nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis.
e-mail: arie.j.gelderblom@let uu.nl
John de Jong studeerde Frans en algemene taalwetenschap, en werkte onder meer
bij het Cito in Arnhem. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie
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