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[Neerlandica extra Muros - februari 2007]
Henriette Louwerse
........... Authenticiteitshelers? De ‘on-Nederlandse’ auteur in een tijd
van onbehagen
In 1994 werd tijdens Poetry International Neerlands eerste echte migrantenauteur
gelanceerd. Ingeleid door Remco Campert (‘eindelijk weer een dichter’) maakte het
publiek kennis met Mustafa Stitou, een jonge Nederlandse dichter van Marokkaanse
afkomst. Kort daarop verscheen ook de eerste bundel van zijn hand, Mijn vormen.
Er was reden tot feest, want de eerste allochtone auteur ‘van eigen bodem’ was
doorgedrongen tot literair Nederland en er zouden er spoedig meer volgen: Hafid
Bouazza, Abdelkader Benali, en ook de thans al bijna vergeten Hans Sahar en Naima
el Bezaz, om maar een paar namen te noemen. Ook de boeken van auteurs die pas
op latere leeftijd naar Nederland waren gekomen en in het Nederlands publiceerden,
werden kassuccessen, zoals het werk van Kader Abdolah en Lulu Wang. Het vermoede
potentieel van de nieuwe literatuur steeg ver boven strikt literair-esthetische waarden
uit. De nieuwe schrijvers zouden bijvoorbeeld de Nederlandse literatuur nieuw leven
inblazen, nieuwe inzichten bieden in sociale processen binnen de allochtone
gemeenschappen en zo wellicht het integratietraject versnellen, ze zouden ook
tolerantie en begrip bevorderen, kortom, alle reden om de vlag uit te hangen. De
feeststemming zat er overigens niet alleen in Nederland goed in. In Duitsland schreef
Carmine Chiellino, een Duitse auteur van Italiaanse origine, in het handboek
Interkulturelle Literatur in Deutschland dat hij vermoedde dat we aan de dageraad
stonden van een ‘interculturele literatuur’, en dat de nieuwe auteurs de Duitse
literatuur naar een internationaal niveau zouden tillen.
Chiellino dacht zelfs dat de nieuwe interculturele literatuur invloed op de Duitse
taal zou hebben, én dat etnocentrische barrières geruimd zouden worden, zodat
vreemde culturen konden binnenstromen. Interculturele literatuur zou ‘[d]ie deutsche
Sprache und Literatur soweit (...) sensibilisieren, daß die ethnozentrischen Prioritäten
abgebaut werden, die dem Umgang mit fremden Kulturen im Wege stehen’.1
In 1999 wijdt het tijdschrift Literatuur een speciale editie aan ‘literaturen in het
Nederlands’. De gastredacteur Bert Paasman verwoordt het optimisme en de hoge
verwachtingen als hij speculeert over de invloed van migrantenliteratuur:
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Biedt [migrantenliteratuur], bedoeld of onbedoeld niet een nieuwe en
ruimere blik op de wereld, op andere volkeren en culturen? Relativeert ze
onze eigen culturele verworvenheden niet, of onze nationale eigenschappen,
onze gekoesterde of verfoeide normen en waarden? Onze literaire
concepties? Maakt ze onze cultuur universeler?2
De kern van deze overweging is dat de nieuwe literatuur de Nederlandse grenzen en
beperkingen zal openbreken: de cultuur zal universeler worden, de eigen normen en
waarden, ja wellicht zelfs de Nederlandse eigenschappen zullen veranderen. Paasman
merkt dit zonder twijfel aan als een positieve ontwikkeling: hij ziet het als de
bevrijding van het Nederlandse kleindenken, vaak samengevat in de aanduiding
‘spruitjeslucht’.
Het is nu ruim twaalf jaar geleden dat Stitou feestelijk werd binnengehaald en de
omslag die zich aan het begin van de eenentwintigste eeuw doorzette, is zeer
opvallend. We leven nu in een ‘tijd van onbehagen’,3 er is sprake van een crisis,
Nederland is een natie die ‘wanhopig op zoek is naar een moraal’.4 Cultuurpessimisme
is op zich geen nieuw gegeven - denk aan Lubbers met zijn ‘Nederland is ziek’ of
aan Van Agt die opriep tot een ‘ethisch reveil’ en aan de slogan ‘back to basics’ van
de conservatieve partij in Groot-Brittannië in de jaren negentig. Wat wel nieuw is,
is dat het onbehagen zich zo expliciet richt op de multiculturele samenleving. De
algemeen geldende conclusie is dat de multiculturele samenleving is mislukt, niet
bestaat, niet kan bestaan of niet zou moeten bestaan. Politici zoals Frits Bolkestein,
met in zijn kielzog Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders en vele Fortuynisten prediken de
verdediging van de verlichtingsidealen tegen de dreiging van de islam. De
sociaal-filosoof Ad Verbrugge suggereert daarentegen in zijn boek Tijd van onbehagen
juist weer dat de verlichtingsidealen zijn doorgeslagen: de volstrekte vrijheid van
het individu en het daaraan gekoppelde vrijemarktprincipe zijn juist de belangrijkste
oorzaak voor het gevoel van onbehagen, het gevoel dat we onszelf zijn kwijtgeraakt.5
Degene die de multiculturele samenleving hoog op de politieke agenda heeft gezet,
is zonder twijfel Paul Scheffer. In januari 2000 publiceerde hij in NRC Handelsblad
‘Het multiculturele drama’. Scheffer stelt daarin dat de ‘maatschappelijke vrede’ in
het geding komt als we niet snel iets doen om de vorming van een etnische onderklasse
tegen te gaan. De multiculturele samenleving is een begrip dat de culturele leemte
tussen de autochtone en de allochtone bevolking moet afdekken, maar ondertussen
wordt de kloof almaar groter. Scheffer ziet als groot probleem dat er in Nederland
een taboe rust op nationaal besef. Nederlanders zijn bang om aan te geven
wat onze samenleving bijeenhoudt. We zeggen te weinig over onze
grenzen, koesteren geen verhouding tegenover het eigen verleden en
bejegenen de taal op een nonchalante manier. Een samenleving die zichzelf
verloochent heeft nieuwkomers niets te bieden.6
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Scheffer eindigt zijn analyse dan ook met een pleidooi voor een investering in
nationaal onderwijs: de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis moeten serieuzer
genomen worden.
De vraag wat het nu betekent om Nederlands te zijn, wordt ook opgepikt door Bas
Heijne in zijn columns in NRC Handelsblad, gebundeld in Het verloren land (2003)
en Hollandse toestanden (2005). Heijne is het met Scheffer eens dat er een moreel
vacuüm is ontstaan. Hij zegt: ‘ons land is een geestelijk niemandsland’, omdat de
politiek niet langer een moreel leidende rol speelt, en zich slechts in dienst van de
vrijemarkteconomie stelt. Er is geen visie meer op de ‘nationale identiteit, op de
Nederlandse cultuur, op wat een staat zou moeten zijn voor zijn burgers, op wat het
eigenlijk betekent om Nederlander te zijn in tijden van migratie en globalisatie’.7 Bij
Heijne verschuift het zwaartepunt van een multiculturele crisis naar een nationale
identiteitscrisis:
Is de crisis in Nederland het gevolg van de onwil van een grote groep
allochtonen om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur, of verkeert
Nederland zelf in een crisis - een algemene crisis in zelfovertuiging, zodat
iedere Wichtigmacher of hysterische aandachtzoeker nu vrij spel heeft?8
De recente aandacht voor geschiedenis en dan vooral de vaderlandse geschiedenis
is een onderdeel van de nationale identity search. In 2004 werd voor het eerst de
‘Week van de geschiedenis’9 georganiseerd en het thema was ‘Typisch Nederland’.
In 2005 was het thema van de jaarlijkse CPNB-Boekenweek: ‘Spiegel van de Lage
Landen: Boekenweek over onze geschiedenis’. Ook de populaire boeken van Geert
Mak lijken onderdeel te zijn van een soort lichtmelancholisch en nostalgisch
onderzoek naar authenticiteit en eigen identiteit. Dat de aandacht voor geschiedenis
en vooral de vaderlandse geschiedenis en het multiculturele debat onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn, blijkt ook uit de politieke discussie rond het voorstel voor een
Nationaal Historisch Museum.
In NRC Handelsblad stellen Duursma en Kuin:
Zonder kennis van het eigen verleden weten we niet wie we zijn. We
kunnen nieuwkomers niet uitleggen wat we belangrijk vinden en waarom.
Historisch besef geldt nu als het ideale middel om de verloren waarden
zelfbewustzijn, verbondenheid, burgerschap te hervinden.10
In vergelijking met de eerdere uitspraak van Bert Paasman over de nieuwe
migrantenauteurs, waarin juist het openbreken van het Nederlands-zijn wordt geroemd
in tegenstelling tot het hervinden ervan, is het contrast scherp.
Geprezen als krachten die de spruitjeslucht zouden doen vervliegen, worden de
migrantenauteurs (trouwens alle auteurs) nu omringd door een cultuur die meent
zichzelf kwijtgeraakt te zijn en die te pas en te onpas oproept aan te geven ‘waar de
grenzen liggen’. Het ideaal van multiculturaliteit of zelfs
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interculturaliteit waarbij er een soort versmelting zou plaatsvinden, verwoord door
Bert Paasman, behoort tot het verleden. Dat wil echter niet zeggen dat de interesse
in het werk van de ‘on-Nederlandse’ auteur is afgenomen. Integendeel. In 2001, vlak
voor de start van de Boekenweek, signaleert René Zwaap een paradox: de opkomst
van het culturele nationalisme gaat gepaard met een grote zucht naar het werk van
buitenstaanders:
‘Migranten-literatuur’ staat dezer dagen volop in de schijnwerpers en is
zonder meer de meest dynamische tak van het hedendaagse boekenbedrijf
in Nederland. Er loopt alhier inmiddels geen Marokkaanse bordenwasser
meer rond die geen contract van uitgeverij Vassallucci in de zak heeft.
Allochtonen zijn hot in boekenland. En dat in de bange tijden dat de gehele
autochtone intellectuele voorhoede in de ban lijkt van de verschrikkingen
van de multiculturele samenleving. (...) Enerzijds wordt het Nederlandse
intellectuele (en dus ook het literaire) klimaat allengs nationalistischer en
derhalve xenofober van aard, tegelijkertijd (misschien zelfs wel daarom)
wordt gretiger dan ooit geluisterd naar de stem van de buitenstaander.11
Afgezien van de vraag in hoeverre en in welke zin de ‘on-Nederlandse’ auteur kan
worden aangeduid als ‘de stem van de buitenstaander’, wil ik graag naar het werk
van zo'n auteur kijken tegen de achtergrond van het geschetste onbehagen. Omdat
het hier een zieke, of althans dolende, Nederlandse patiënt betreft, lijkt het me passend
om een zielendokter bij de kraag te vatten, en wel dr. P. Schnabber die voorkomt in
de roman Salomon van Hafid Bouazza (2001). Ik had ook kunnen kiezen voor Malik
Ben, de authenticiteitsheler van Abdelkader Benali's Laat het morgen mooi weer zijn
(2005). Deze authenticiteitsheler, een allochtoon van de tweede generatie, houdt
praktijk in Amsterdam om ‘mensen die zichzelf kwijtgeraakt zijn’ weer op het rechte
pad te helpen. Hij geeft toe dat het voor hem moeilijk is om uit te leggen wat dat nu
precies is, ‘authenticiteit’, noch weet hij wat hij als heler nu eigenlijk doet - daarmee
het doel van zijn project in twijfel trekkend -, want op het moment dat hij het wil
definiëren, vervalt hij in betekenisloze kreten. Ik kies hier toch voor dr. Schnabber
in Salomon, omdat Bouazza's experiment met het romangenre, gelegd naast de
vermeende nationale identiteitscrisis, interessante inzichten oplevert.

Salomon
Als in 2001 Salomon verschijnt, is Hafid Bouazza al een behoorlijk gevierd auteur.
Hij heeft dan al een veelbesproken bundel korte verhalen op zijn naam, De voeten
van Abdullah, een novelle, Momo, een toneelstuk en verschillende vertalingen.
Bovendien heeft hij een boekenweekessay geschreven, Een beer in bontjas, dat met
70.000 exemplaren het best verkochte boek was tijdens de Boekenweek van 2001.
Maar met Salomon wil het niet echt lukken. De reacties
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zijn op een paar uitzonderingen na negatief.12 Elsbeth Etty zegt dat er in Salomon
iemand aan het woord is die weliswaar goed kan formuleren maar die toch ‘vooral
zijn verhaal lijkt kwijt te zijn’.13 Tom van Deel merkt in Trouw op: ‘Wekt de taal
alleen al een geduchte weerzin tegen Salomon, het verhaal, als dat al ontward kan
worden, stelt evenmin iets voor’.14 Bas Groes geeft in 2003 een genuanceerdere lezing
van de roman, als hij Salomon in Dietsche Warande & Belfort een autodestructieve
‘anti-roman’ noemt.15 Salomon zou je inderdaad een soort splendid failure kunnen
noemen, daarbij aangetekend dat failure deel van de opzet van het boek is. Immers,
voor zover Salomon te begrijpen is, biedt het inzoomen op Bouazza's experiment
met het romangenre de lezer nog enig houvast.
Op een van de eerste bladzijden van Salomon merkt de hypergevoelige mannelijke
hoofdpersoon op dat de meeste mensen die hem ontmoeten ‘weerzin voelen voor
[z]ijn onhoudbare woordenstroom, onderhoudend en onhoudbaar’.16 De lezer herkent
zich in deze observatie, want ook Salomon is een overrompelende en verwarrende
stroom woorden, fascinerend maar vaak ook frustrerend en verwarrend. Het verhaal,
voor zover het te reconstrueren valt, beschrijft het trauma van de verloren gegane
liefde tussen een jongen en een meisje. De roman bestaat uit drie delen: de eerste
twee delen spelen zich af in Amsterdam en het derde deel op Sicilië, waar het meisje
op vakantie is om van de schrik te bekomen. De verwarring ontstaat doordat zowel
de mannelijke als de vrouwelijke hoofdpersoon uiteenvalt in verschillende versies.
Beiden hebben een alter ego, letterlijk een andere ‘ik’, die wel op hen lijkt, maar
toch duidelijk anders is en zich anders gedraagt. De jongen en het meisje lijken beiden
te lijden aan Dissociatieve Identiteits Stoornis, het DIS-syndroom.
Volgens de psycholoog Reinoud de Jongh kan een dergelijke stoornis optreden
ten gevolge van een trauma. Als reactie ‘kan een persoonlijkheid zich opsplitsen in
één of meerdere aparte delen, ook wel alters genoemd, vaak zonder dat iemand daar
zelf weet van heeft. Die alters hebben elk hun eigen herinneringen, gedrag, gedachten,
en soms ook vaardigheden’.17 De mannelijke verteller creëert het personage Kai, en
het meisje (Miranna) haar brutale ‘vriendin’ Meranda. In Salomon lopen de
verschillende versies van deze personages door elkaar. De verwarring die ontstaat,
is deel van de opzet van de roman. Bas Groes merkt terecht op: ‘uiteindelijk is
Salomon een roman die de identiteit van de mens problematiseert en inziet dat de
sociale rollen die de mens krijgt toebedeeld door de maatschappij een innerlijke
leegte maskeren’.18
Net als de personages is ook het verhaal niet te reconstrueren in een rechtlijnig
verloop van een crisis met een vorm van heling aan het eind, zelfs niet wanneer het
boek wel op een soort heling aanstuurt. Salomon eindigt namelijk met een korte
epiloog die eindigt met de zin: ‘Ze zijn nu allen veilig gearriveerd’ (256). De suggestie
is dat de personages, na een soort overgangsrite naar volwassenheid, uiteindelijk op
hun bestemming terecht zijn gekomen. Einde trauma. Helaas gelooft de lezer na de
stortvloed aan verwarring, wanhoop, angst en hysterie daar helemaal niets van. Zelfs
niet als de vaststelling dat het allemaal wel goed komt, uit de mond komt van in-novel
psycholoog dr. P. Schnabber.
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Dr. P. Schnabber is psycholoog, psychotherapeut of heelmeester: een soort Harry
Mulisch-achtige verschijning in driedelig pak met vlinderstrik en pijp. Dr. Schnabber
heeft direct of indirect contact met alle personages in het boek. Hij is de therapeut
van Miranna, die zijn hulp zoekt nadat de relatie is stukgelopen. Om redenen die niet
verder worden toegelicht, observeert hij de bewegingen van de jongen(s). Zelfs als
Schnabber er niet is, dan zien de personages nog de rook van zijn pijp, of ruiken ze
de geur van zijn tabak - kortom, Schnabber is alomtegenwoordig. Bovendien stuurt
hij de personages ook aan. Miranna zegt over hem: ‘hij is de tolwachter aan de weg
naar geluk’ (192).
Arjan Peters suggereert in zijn bespreking van Salomon in de Volkskrant zelfs dat
‘dit hele boek een fantasie is van de therapeut die zich in zijn cliënten probeert te
verplaatsen’.19 Dat lijkt me geen bevredigende oplossing, maar duidelijk is wel dat
er meer aan de hand is met Schnabber dan je op het eerste gezicht zou denken.

Schnabbers
Op de laatste bladzijde van de roman verandert P. Schnabber plotseling in P.
Schnabbers. In een roman vol ‘character doubling’ ligt het in de lijn der verwachting
dat er ook meerdere versies van de dokter opduiken. De eerste dr. Schnabber die kan
worden onderscheiden, is een van de min of meer realistische personages in het boek:
een moderne psychotherapeut die zijn cliënten vooral aanspoort om ‘hun eigen ik’
te ontdekken, om ‘dicht bij zichzelf te blijven’. Deze Schnabber bezigt vooral een
soort taal die naadloos aansluit bij het huidige individualistische en
authenticiteitszuchtige tijdperk.
Voor de tweede Schnabber moeten we wat dieper graven. Bij herhaling wordt de
lezer eraan herinnerd dat dr. P. Schnabber praktijk houdt in de Vossiusstraat. Locaties
zijn bij Bouazza zelden toevallig.20 Wanneer de ik-verteller doordraait, bevindt hij
zich op de Hoofdweg, en als hij zich gekooid voelt, woont hij tegenover Artis, de
Amsterdamse dierentuin. Het benadrukken van de locatie van Schnabbers praktijk
moet dus serieus genomen worden als associatie en historische verwijzing. Het gaat
hier om G.J. Vossius, de zeventiende-eeuwse humanist die vooral bekend is dankzij
zijn Poeticarum institutionum, libri tres uit 1647.21 In Vossius' poetica geldt het epos
als het genre bij uitstek dat zich leent voor ‘imitatio’ en ‘verbeelden’. In het epos
wordt een universele waarheid uitgebeeld door menselijk gedrag te imiteren in een
denkbeeldige omgeving of in een ‘andere realiteit’.22 Door de nadruk op de andere
werkelijkheid onderscheidt de dichter zich van de historicus. In een andere
werkelijkheid kan de dichter universele waarheden creëren en eenheid van handeling
opleggen, iets wat de historicus niet kan: ‘In de realiteit, waar de historicus zich op
richt, ligt dit universele niet zonder meer gegeven, maar is sprake van een veelheid
van gebeurtenissen’.23 In het epische gedicht kan de dichter echter gehoor geven aan
zijn hoogste roeping, namelijk het nabootsen van ‘handelingen die berusten op
deugdzaamheid’, en Vossius voegt daaraan toe: ‘de dichter dient immers het
maatschappelijk geluk voor ogen te hebben’.24 Kort samengevat is voor Vossius
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het epos het genre waarin de dichter echt menselijk handelen in een andere, verbeelde
realiteit kan voorstellen. De heroïsche hoofdpersonen verrichten hun handelingen in
een samenhangend geheel en het uiteindelijke doel is om universele waarheden te
tonen die een deugdzaam leven bevorderen.
Bouazza's roman voldoet niet aan die richtlijnen. Er is in Salomon geen eenheid,
en al helemaal geen stichtend voorbeeld van deugdzaamheid. Toch zou je in de
gefragmenteerde vorm van de roman (of anti-roman) wel een ‘universele waarheid’
kunnen lezen over de moderne maatschappij. De wereld van Salomon is
gefragmenteerd op alle niveaus, van het publieke niveau van cultuurconflict (de
confrontatie tussen de ik-verteller en de vreemdeling Bileam25) tot het persoonlijke
psychodrama van de hoofdpersonen. De conclusie van dr. Schnabber dat ‘iedereen
nu veilig gearriveerd is’ staat in schril contrast met de structuur en de inhoud van de
roman. Waarom dan de link met Vossius?
Vossius wil dat de dichter zijn karakters op het juiste pad leidt, op de weg naar
deugdzaamheid. Schnabber in zijn rol van therapeut is ook een soort leider, maar hij
is meer dan dat: hij is een allegorische versie van de leider, een soort vaderfiguur,
een sturende kracht die zijn cliënten - maar bij uitbreiding ook de personages in het
boek - de weg naar het geluk wijst. Hij zegt zelf ‘ik ben slechts de persoon die je de
oever toont waar je hoe dan ook moet komen, jij bepaalt hoe je er wilt komen’ (192).
De suggestie wordt gewekt dat Schnabber, in navolging van de aanwijzingen van
Vossius, als een soort episch dichter de personages op het juiste pad wil brengen
onder het mom dat geluk voor ons allen mogelijk is. Het is een kwestie van de juiste
keuzes maken.
Voor de derde dr. Schnabber wil ik zijn opmerkingen tegen zijn patiënt Miranna
in de bredere context van het Nederlandse onbehagen plaatsen. Niet toevallig lijkt
de naam dr. P. Schnabber sterk op de namen van twee bekende mannen die het
voortouw hebben genomen bij het aanzwengelen van het multiculturele debat in
Nederland: namelijk dr. P. Schnabel (Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau
en expert op het gebied van geestelijke gezondheidszorg) en de al eerder genoemde
P. Scheffer. De boodschap van Schnabel en Scheffer voor de problemen van de
huidige samenleving is een soort echo van de boodschap van Schnabber aan Miranna:
‘wie zichzelf steeds voorbij loopt (...) loopt onherroepelijk een doodlopend straatje
in’ (190), aldus Schnabber tegen Miranna in een poging om haar zelfbewustzijn op
te krikken. Vergelijk dit met wat Paul Scheffer zegt om het collectieve Nederlandse
bewustzijn te verhogen: ‘een samenleving die zichzelf verloochent heeft nieuwkomers
niets te bieden’ en ‘laten we eerst beginnen de Nederlandse taal, cultuur en
geschiedenis veel serieuzer te nemen’.26 Nog een parallel. Schnabber: ‘dat krijg je
als je zo in jezelf gekeerd bent’ (190) en Scheffer: ‘we leven in Nederland langs
elkaar heen. (...) Het zou goed zijn mededeelzamer te worden’.27 Deze derde Schnabber
is door zijn associatie met Schnabel en Scheffer een allegorische figuur, namelijk de
personificatie van de roep om Nederlandse culturele herbevestiging, om zo het
monster van de multiculturele samenleving te verjagen.
Scheffer en vooral Schnabel verzetten zich scherp tegen het multiculturele ideaal:
‘multiculturaliteit (...) is geen realistische optie en het is zelfs geen
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wenselijke optie’, zegt Paul Schnabel.28 Voor hen ligt het ‘veilig arriveren’ in de
herbevestiging van de waarden van het vrije westen. Net zoals Miranna wordt
aangemoedigd om zichzelf opnieuw te vinden door een authenticiteitsonderzoek,
wordt de Nederlandse samenleving opgeroepen om de eigen geschiedenis, de eigen
normen, waarden en verworvenheden te herontdekken en uit te dragen.
Salomon is een bevreemdend boek. Het verhaal is eenvoudig: boy meets girl en
het gaat mis, maar wat er gebeurt is ondergeschikt aan hoe het gebeurt en vooral aan
hoe het is geconstrueerd. De roman tart voortdurend de drang van de lezer naar logica,
betekenis en lineaire ontwikkeling. De personages zijn niet eenduidig en worden ook
nooit echt duidelijk. Iedere herlezing werpt weer nieuwe inzichten en meer verwarring
op. De beschrijvingen van de omgeving, vooral van de stad Amsterdam zijn
magisch-realistisch; de grens tussen werkelijke en het fantastische, zelfs tussen mens
en dier is vervaagd: Salomon opereert in een hybride omgeving. Suzanne Baker zegt
hierover in de context van magisch-realistische literatuur dat ‘this hybrid space (...)
makes it difficult to conceive of the “real” as a single world with a single set of rules
or laws’.29
De epische realiteit van Vossius die juist een ‘single set of rules’ verlangt, en die
wordt uitgedragen door het collectief Schnabber/Schnabel/Scheffer, snijdt in de
wereld van Salomon volstrekt geen hout. Sterker nog, in de context van Salomon
klinkt hun roep om nationale culturele en historische heroriëntatie als een oproep tot
ontkenning van de realiteit. Want de echte wereld, de wereld van onbehagen, ligt
dichter bij die van de roman van Bouazza. Salomon toont immers een wereld waarin
veel minder duidelijkheid heerst dan we ons misschien zouden wensen. De wereld
van Salomon is complex, gefragmenteerd en tegenstrijdig. Deze wereld ondermijnt
de mythe van persoonlijke, culturele of nationale eenheid. Net als bij Benali's
authenticiteitsheler overtuigt de overzichtelijke, New Realism-oplossing van dr.
Schnabber niet. De belangrijkste bijdrage van de ‘on-Nederlandse auteur’ aan het
huidige debat ligt wellicht precies daarin: in de oproep om een nationale zoektocht
naar authenticiteit niet te laten vervallen in onrealistisch essentialisme.
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ongeremde vrije markt lijkt de wereld op zijn retour te zijn. Yob culture is symptomatisch’. Cf.
Tomas Vanheste (2005).
6 Scheffer (2000).
7 Heijne (2003), 13.
8 Heijne (2005), 189. In deze column vertelt Heijne over zijn ontmoeting in een Londens hotel
met ‘een Hollandse vriend’. Deze vriend, die een pleidooi houdt voor de absolute vrijheid, is
Hafid Bouazza.
9 De stichting Anno en Historisch Nieuwsblad zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de
‘Week van de geschiedenis’. Anno zegt over zichzelf op de website: ‘Anno heeft de opdracht
om het historisch besef in Nederland te vergroten. Geschiedenis kan ons vertellen wie we zijn,
en hoe dat zo gekomen is. Dit besef draagt bij aan de actieve betrokkenheid van alle deelnemers
in de maatschappij’ (www.anno.nl/anno/anno/anno/i000238.html).
10 Duursma en Kuin (2006).
11 Zwaap (2001).
12 Opvallend is dat als men positief is, men Salomon ook direct tot groot werk bombardeert. Jeroen
Vullings (2001) noemt Salomon in Vrij Nederland vol bewondering ‘grandioos gefreak op de
vierkante millimeter’ en ook Kees 't Hart (2001) in De Groene Amsterdammer moedigt zijn
lezers aan om ‘aan de kant te gaan en bewonderend stil te staan’.
13 Etty (2001).
14 Van Deel (2001).
15 Groes (2003), 140.
16 Bouazza (2001), 11.
17 De Jongh (2005). Een vergelijkbare literaire constructie is te vinden in Vladimir Nabokovs
roman The eye (1965) waarin de verteller een succesvollere versie van zichzelf als apart
personage opvoert. Bouazza heeft Nabokov veelvuldig geprezen als een van zijn grote
voorbeelden.
18 Groes (2003), 149.
19 Peters (2001).
20 Voor een bespreking van een door geografische aanduiding geïnspireerde associatie in het korte
verhaal ‘Apollien’, zie De Graef en Louwerse (2001).
21 Ik baseer mijn opmerkingen over Vossius op Spies (1977).
22 Spies (1977), 390.
23 Spies (1977), 391.
24 Spies (1977), 395.
25 De verteller vindt de vreemde man die hij Bileam noemt, op een ochtend op zijn balkon. Waar
Bileam vandaan komt is onduidelijk, hij is ‘in elk geval afkomstig uit een land waarvan je nooit
hebt gehoord en dat pas begint te ontstaan door de immigratie’ (83). Bileam is moslim en hij
brengt zijn dagen door met het kijken naar de televisie in de huizen aan de overkant van de
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Sandra van Voorst
........... Wordt vervolgd: de receptie van Nederlandse
migrantenliteratuur1
1. Inleiding
In de afgelopen jaargangen van Neerlandica extra Muros is een interessante discussie
gevoerd door Ralf Grüttemeier en Herbert van Uffelen over de mogelijke verschillen
in de literatuurwetenschappelijke receptie van Nederlandse migrantenliteratuur in
Duitsland en in Nederland.2 Ralf Grüttemeier definieerde hierbij migrantenliteratuur
als volgt:
Migrantenliteratuur wordt meestal omschreven als de literatuur van
schrijvers die niet meer in hun moedertaal of, van de tweede generatie, in
de taal van hun ouders schrijven.3
Toegespitst op het Nederlandse literaire systeem zou de definitie van Nederlandse
migrantenliteratuur kunnen luiden: ‘door migranten in het Nederlands geschreven
literatuur [die functioneert binnen de Nederlandse literatuur]’.
Deze omschrijving roept twee vragen op: ten eerste, wat verstaan we dan eigenlijk
onder ‘Nederlandse literatuur’ en ten tweede, welke positie neemt migrantenliteratuur
in binnen de Nederlandse literatuur?
Het voor de hand liggende antwoord op de eerste vraag luidt: ‘Nederlandstalige
literatuur’ tegenover niet in het Nederlands geschreven, wel of niet vertaalde,
literatuur, zoals ook de omschrijving van Grüttemeier behelsde.
Dit talige criterium levert echter niet zo'n eenduidige afbakening op als men op
het eerste gezicht zou verwachten. Er dreigen allerlei ‘grensconflicten’ bij
‘migrantenliteratuur’ - ook wel ‘allochtonenliteratuur’, ‘interculturele literatuur’ of
‘multiculturele literatuur’ genoemd.4 Een eenvoudig voorbeeld kan deze kwestie
direct reliëf geven.
De Joegoslavische auteur Antonije Zalica werd in Sarajevo geboren, in 1959. Hij
studeerde algemene literatuurwetenschap en filosofie. Hij schreef verhalen, gedichten
en toneelstukken en nam enkele korte films op. In december 1993 verliet hij Sarajevo
en tegenwoordig woont hij in Amsterdam. Hij schreef in Amsterdam een boek - in
het Servo-Kroatisch - over de strijd in zijn geboorteland. Het Nederlands Literair
Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF) en het Fonds voor de Letteren (FvdL)
besloten hem op te nemen in hun serie introductiedossiers over niet-westerse schrijvers
die in Nederland wonen.
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Deze introductiedossiers worden uitgegeven om de interesse van Nederlandse
uitgevers voor het werk van deze categorie schrijvers op te wekken. Dit initiatief had
resultaat, want in maart 2001 verscheen van Zalica Gele sneeuw bij Meulenhoff. Het
oorspronkelijk Servo-Kroatische manuscript werd hiervoor vertaald in het Nederlands.
Vóór de vertaalde roman was er dus geen uitgegeven werk in de brontaal. Er bestaat
alleen een manuscript in het Servo-Kroatisch en in Bosnië kan men dit werk niet in
de eigen taal kopen. Hier wordt dus afgeweken van de gebruikelijke gang van zaken,
waarin een uitgave in het ene literaire systeem via een vertaling in het andere literaire
systeem terecht komt.
Impliceert deze hierboven beschreven gang van zaken dat de roman Gele sneeuw
in het Nederlandse literaire systeem ontstond en als Nederlandse literatuur werd
ontvangen? Op grond van talige criteria kan daar geen sprake van zijn: het boek is
oorspronkelijk niet in het Nederlands geschreven (en valt dus ook buiten de
omschrijving van Grüttemeier). Volgens institutionele criteria klopt de bewering
wel: de roman is letterlijk in Nederland geschreven en functioneert in het Nederlandse
literaire systeem. De vraag blijft hoe Gele sneeuw binnen het Nederlandse literaire
systeem gepositioneerd wordt: als Nederlandse literatuur of buitenlandse literatuur?
Gele sneeuw wordt positief ontvangen. De recensenten besteden vooral aandacht aan
de thematiek van de roman: de belegering van Sarajevo en de schrijver als vluchteling.
Er wordt opvallend genoeg in níets gerefereerd aan de Nederlandse literatuur of aan
de Servo-Kroatische literatuur. Uit geen enkele kritiek blijkt dat men de roman tot
de Nederlandse literatuur rekent, noch dat men Gele sneeuw als een vertaald werk
beschouwt. Terzijde: Zalica heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit verworven.
Het voorbeeld Gele sneeuw blijkt overigens nog gecompliceerder: de roman
verscheen eerder al in Polen en kwam vlak na de Nederlandse uitgave ook uit in
Duitsland. Er waren dus drie literaire systemen waarin een literaire vertaling zonder
brontekst bijna gelijktijdig ging functioneren.
Vanuit een institutioneel perspectief kan men spreken van een interessante situatie
in het Nederlandse literaire veld. Belangrijke subsidiënten zoals het FvdL en het
NLPVF voeren een gericht intercultureel beleid, zoals al bleek uit de
introductiedossiers over niet-westerse schrijvers die in Nederland wonen en die een
bijdrage zouden kunnen leveren aan de culturele diversiteit. Ik citeer de website van
het FvdL:
De nadruk ligt in eerste instantie op talentvolle auteurs die (nog niet) in
het Nederlands schrijven en nog geen boek in het Nederlands gepubliceerd
hebben. Deze auteurs zouden een plaats moeten krijgen in het Nederlandse
literaire landschap.5
Migranten- of allochtonenliteratuur - wel of niet vertaald - lijkt dus enerzijds als een
aparte categorie gezien te worden, maar tegelijkertijd proberen de literaire
subsidiegevers deze literatuur te incorporeren in het Nederlandse literaire systeem.
Hierbij speelt de positionering van de allochtone auteur door de uitgeverij (en
natuurlijk de opstelling van de auteur zelf) ook een rol.
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Bij de positionering van immigrantenliteratuur spelen vele actoren in het literaire
veld een rol. Aan de productiekant zijn dat bijvoorbeeld de auteurs en de uitgeverijen
en aan de receptiekant de recensenten en de lezers. Hoe wordt door de Nederlandse
kritiek in het Nederlands geschreven literatuur van allochtone auteurs ontvangen?
Hoe denken de allochtone auteurs zelf over deze kwestie? Tijdens de Boekenweek
van 2001, met als thema Schrijven tussen twee culturen, verzette een aantal
migrantenauteurs zich fel tegen het etiket ‘allochtonenliteratuur’. Breure & Brouwer
reconstrueerden het debat rondom het genoemde boekenweekthema. De argumentatie
kan volgens hen als volgt samengevat worden: wanneer het boeken van
migrantschrijvers betreft, zou de literaire kritiek zich vooral op de afkomst van de
auteur en diens interculturele thematiek richten. Voor eventuele literaire kwaliteiten
van het werk zou er weinig tot geen aandacht zijn. Dit zou tot gevolg hebben dat
migrantschrijvers en hun boeken binnen het literaire veld een aparte plaats toegewezen
krijgen en worden afgezonderd van de niet-migrantschrijvers.6
Er is inmiddels enig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de plaats die
migrantenliteratuur binnen het literaire veld inneemt.7 In de bijdragen van Grüttemeier
en Van Uffelen werd bijvoorbeeld gedebatteerd over de ‘verschillen in de
literatuurwetenschappelijke omgang met migrantenliteratuur in Nederland en in
Duitsland’.8 Mij viel hierbij op dat beide wetenschappers voorbij gingen aan het
moment waarop de receptie plaatsvond, in relatie tot de positionering van de
onderzochte auteur in het literaire bron- en doelsysteem.
Met andere woorden: de historische dimensie van het literaire veld lijkt buiten
beschouwing gelaten te worden. Van Uffelen merkt wel op dat bij een vertaling
‘naast het feit dat deze auteur een migrant (in een ander land) is ook de ondertussen
verworven status als auteur een rol [speelt]’,9 maar verbindt hier verder geen
consequenties aan bij de interpretatie van de daaropvolgende recensies.
Mijns inziens speelt de ‘verworven status als auteur’ een ruimere rol, niet alleen
bij vertalingen.
Migrantenliteratuur is geen statisch gegeven. Men kan zich eenvoudig voorstellen
dat de zesde roman van een migrantauteur anders behandeld wordt dan zijn literaire
debuut,10 en men kan zich ook voorstellen dat de aanwezigheid van migrantenliteratuur
in de loop van de tijd een ontwikkeling in de literatuurwetenschappelijke receptie
ten aanzien van deze literatuur (én de Nederlandse literatuur) teweeg brengt. Met dit
artikel hoop ik deze overwegingen te onderbouwen en gegevens aan te dragen ten
bate van de discussie over de receptie van migrantenliteratuur. Ik presenteer mijn
bevindingen in de vorm van een casus.
Bepaalde polysysteemtheoretici menen dat migrantenliteratuur een aantal
gemeenschappelijke kenmerken heeft. Daarbij zou migrantenliteratuur een aantal
fasen doormaken, zowel in thematiek en vorm van de boeken als ook in de receptie
van deze literatuur. De algemene these luidt dat een auteur in het begin als buitenlands,
of in ieder geval als allochtoon beschouwd wordt vanwege de thematiek van zijn
werk; en voorts dat hij zelf ook worstelt met zijn iden-
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titeit. Naarmate zijn oeuvre groeit en zijn literaire positie zich ontwikkelt, wordt de
migrantauteur steeds meer geassimileerd door het literaire doelsysteem.
Barbara Fennell onderzocht deze these voor de Duitse migrantenliteratuur in haar
boek Language, literature and the negotiation of identity. Er kunnen volgens haar
drie fases in de ontwikkeling van migrantenliteratuur - binnen het individuele oeuvre
van een allochtone auteur - gedefinieerd worden in termen van strijd. In de eerste
fase staat het verlies van de identiteit centraal. De strijd om stem te krijgen om over
dit verlies te spreken wordt pre-literatuur genoemd; deze literatuur hoeft nog niet in
de doeltaal geschreven te zijn. De voornaamste kenmerken hiervan zijn: gedichten,
korte verhalen, een eenvoudige verhaallijn, zwart-wit beschreven verschillen tussen
herkomstland en vestigingsland, en een op zeer directe manier verwoorde boodschap.
De tweede fase is de strijd om erkenning van de geschreven werken als literaire
werken. In deze fase wordt een nieuwe identiteit opgebouwd. De bijbehorende
literatuur wordt migrantenliteratuur genoemd. De voornaamste kenmerken hiervan
zijn: een grotere verscheidenheid in de vorm, een breder spectrum aan thema's, wel
(nog) vaak betrekking hebbend op het migrant-zijn. In de derde fase is er strijd om
toelating tot het establishment van de literatuur van het vestigingsland.
Allochtone auteurs willen dan hun werk beoordeeld zien naar deze maatstaven en
willen af van het label ‘exotische literatuur’. Een goede illustratie hiervan is het
eerder genoemde debat tijdens de Boekenweek van 2001. In deze laatste fase vindt
consolidatie van de opgebouwde identiteit plaats. De voornaamste kenmerken hiervan
zijn: een grote verscheidenheid wat betreft vorm, stijl etc. en een grote verscheidenheid
in thematiek. Ook al wijkt een aantal aspecten zoals ‘stijl’ af van de
mainstream-literatuur, het literaire werk is er wel onderdeel van geworden. Het is
op deze plaats belangrijk om nogmaals te benadrukken dat dit model over de
ontwikkelingen binnen het oeuvre van een niet-westerse migrant gaat en niet over
de tweede generatie allochtone auteurs.11
De vraag rijst nu of zich in het Nederlandse literaire systeem dezelfde
ontwikkelingen hebben voorgedaan of voordoen. Hoe worden allochtone auteurs
gerecipieerd, hoe gaan zij functioneren in het Nederlandse literaire systeem en welke
actoren en factoren zijn hierbij betrokken? De receptie zal uitdrukkelijk vanuit een
institutioneel kader onderzocht worden. Er zullen geen uitspraken gedaan worden
over de inhoud of de kwaliteit van het literaire werk van Kader Abdolah, de auteur
die het onderwerp van de casus zal vormen.

2. De casus: Kader Abdolah
Een auteur als Kader Abdolah past als politiek vluchteling binnen de literaire traditie
van de van oorsprong niet-Nederlandse schrijvers die in Nederland wonen en in het
Nederlands schrijven en publiceren. Uitgeverij De Geus, bekend om haar
multiculturele fonds, geeft het werk van Kader Abdolah uit. Hieronder wordt een
aantal (institutionele) aspecten besproken dat invloed gehad kan hebben op de
ontwikkeling van het oeuvre van Abdolah en op de ontvangst van zijn werken in het
Nederlandse literaire systeem.
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2.1. De thematiek van het oeuvre van Kader Abdolah
Kader Abdolah werd geboren in 1954 in Iran. Hij is een nakomeling van een groot
Perzisch schrijver en dichter die in Abdolah's verhalen menigmaal terugkeert. In
1985 moest Abdolah om politieke redenen uit Iran vluchten en in 1988 kwam hij in
Nederland terecht. Hier leerde hij de taal en schreef hij vijf jaar later zijn eerste
verhalenbundel De adelaars. Het genre ‘korte verhalen’ is kenmerkend voor de eerste
fase van migrantenliteratuur. Abdolah schreef de verhalen direct in het Nederlands,
maar deze werden wel intensief geredigeerd. Abdolah presenteert zijn boodschap op
een directe manier: de verhalen gaan over het leven als vreemdeling in een andere
cultuur en geven een beeld van het leven in een opvangcentrum. Dit strookt perfect
met de beschrijving van de eerste fase, ‘pre-literatuur’, in het model van Fennell.
In 1995 verscheen de tweede verhalenbundel De meisjes en de partizanen. Het
verhaal van de balling wordt vervolgd. ‘Heimwee’ en ‘ballingschap’ vormen de
voornaamste thema's. Dan schrijft Abdolah zijn eerste roman: De reis van de lege
flessen (1997). In deze roman staat ‘ballingschap’ nog steeds centraal, maar wordt
het thema universeler uitgewerkt. Abdolah beschrijft niet alleen het leven van de
vluchteling Bolfazl in een Nederlandse nieuwbouwwijk, maar ook het verhaal van
homobuurman Renee die ook een buitenstaander blijkt. Dit correleert positief met
de eerder beschreven tweede fase.
Spijkerschrift (2000) is een omvangrijke roman over een manuscript van een
doofstomme vader Aga Akbar in Perzië, dat zijn zoon later in Nederland probeert te
ontcijferen. De geschiedenis speelt zich grotendeels af in Iran. De relatie tussen
herkomstland en vestigingsland wordt gerepresenteerd door de zoon. Spijkerschrift
wordt als omslagpunt gezien in het schrijverschap van Abdolah. De thema's ‘migratie’
en ‘ballingschap’ krijgen steeds meer een commuun karakter. Dit is nog duidelijker
te zien in de roman Portretten en een oude droom (2003) waarin Abdolah verslag
doet van een reis in Zuid-Afrika. Hier ontbreekt Nederland volledig.
In 2005 verscheen Abdolah's voorlopig laatste roman: Het huis van de moskee,
een familiegeschiedenis die zich geheel in Iran afspeelt. Al is de verhaalde
geschiedenis zeer autobiografisch, er is geen sprake meer van de eerdere
bannelingenproblematiek, behalve waar de vlucht van verscheidene personen ter
sprake komt. De vertelling richt zich in ieder geval geheel op de interne
ontwikkelingen in Iran. Is er sprake van de derde fase van migrantenliteratuur, zoals
beschreven in het model van Fennell? De roman blijft zich duidelijk onderscheiden
van de Nederlandse mainstream-literatuur, mede doordat de roman geschreven is in
de Perzische verteltraditie, waarbij het verhaal centraal staat. In de westerse moderne
romantraditie wordt meer waarde gehecht aan de innerlijke ontwikkeling van de
personages. Dit specifiek Perzische literaire genre komt naar voren in de stijl, de
opbouw, de structuur en het (mannelijke) perspectief van Het huis van de moskee.
De Nederlandse literaire kritiek reageerde daar bij het bespreken van de roman dan
ook op, hetgeen in paragraaf 2.3 over de receptie van Abdolah's oeuvre nog ter sprake
zal komen.
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2.2. De positionering door de uitgeverij
Uitgeverijen ondernemen allerlei activiteiten om hun auteurs zo goed mogelijk te
positioneren binnen het Nederlandse literaire veld. Zeer bepalend voor de
positionering van een auteur is het boekomslag. Niels Bakker, in 2005
researchmasterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een analyse gemaakt
van de boekomslagen van allochtone auteurs in het fonds van uitgeverij Vassallucci
en uitgeverij De Geus. Hij beschrijft hoe het boekomslag vaak de eerste kennismaking
van een lezer met een boek is. In dit opzicht heeft het omslag een grote
communicatieve waarde voor de uitgever, als start van de symbolische productie van
een boek. Onder symbolische productie wordt in deze context verstaan ‘de toekenning
van eigenheid (eigenschappen) en kwaliteit (waarde) aan literaire werken, hun
classificatie (naar soort) en hun rangordening (in vergelijking met andere werken)’.12
Een potentiële koper leest allereerst en bijna altijd het omslag van een boek. Dat
geldt ook voor recensenten en wetenschappers, die vanzelfsprekend een belangrijke
rol spelen in de symbolische productie. Het is wel goed om hier op te merken dat
omslagteksten doorgaans tot stand komen in samenwerking met de auteur, al is de
uitgever altijd de verantwoordelijke voor het eindresultaat.
Uitgevers presenteren een schrijver door in de omslagtekst bepaalde gegevens te
verschaffen.13 Gerrits14 onderscheidt drie soorten informatie: de globale inhoud van
het boek, een aantal citaten uit positieve recensies en achtergrondinformatie over de
schrijver. Hierbij kan ook verwezen worden naar eerder werk van de auteur, naar
het genre of naar vergelijkbaar werk van een andere auteur, omdat dit veel gebruikte
keuzecriteria voor het kopen van een boek zijn.
Er is sprake van een ontwikkeling in de wijze waarop Abdolah door middel van
de boekomslagen wordt gepresenteerd. Aan zijn niet-westerse afkomst wordt in
iedere omslagtekst aandacht geschonken, maar de wijze waarop dit gebeurt verschilt.
De eerste twee zinnen van de omslagteksten van zijn boeken De meisjes en de
partizanen (1995) en De reis met de lege flessen (1997) zijn precies hetzelfde:
Kader Abdolah (Iran, 1954) vertegenwoordigt een lange traditie in de
Perzische literatuur. De dictatuur in Iran dwong hem te vluchten en hij
vestigde zich in 1988 in Nederland.
Abdolah wordt in deze omslagteksten neergezet als een vluchteling voor de dictatuur
in Iran. Volgens de omslagtekst van Spijkerschrift (2000) ‘vluchtte’ hij, zonder dat
erbij wordt gemeld waarvoor. In Karavaan en Portretten en een oude droom (2003)
‘verblijft’ hij sinds 1988 in Nederland, zonder dat het woord ‘vluchten’ wordt
genoemd. In Een tuin in de zee (2001) staat zijn afkomst tussen haakjes achter zijn
naam, zonder dat er details over zijn migratieverleden vermeld worden. Er wordt
dus steeds minder aandacht gevestigd op zijn afkomst en de omstandigheden
waaronder hij naar Nederland is gekomen.
Daarentegen neemt de informatie over Abdolah's oeuvre en successen in de
flapteksten juist toe. In de omslagtekst van Portretten van een oude droom wordt
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bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving gegeven van eerdere werken van Abdolah.
Een vergelijkbare ontwikkeling treedt op bij het benoemen van de literaire context
waartoe Abdolah behoort. In de eerste omslagteksten werd Abdolah expliciet binnen
de Perzische literatuur gepositioneerd. Op de omslag van Spijkerschrift neemt hij
‘een aparte positie in binnen de Nederlandse literatuur’ en bij Een tuin in zee is hij
zelfs ‘niet meer weg te denken uit de Nederlandse literatuur’. Uit het feit dat er met
geen woord meer over Abdolah's positie gerept wordt in de omslagtekst van Karavaan
en Portretten en een oude droom, kan afgeleid worden dat de uitgeverij de discussie
als een gepasseerd station beschouwt en dat Abdolah vanzelfsprekend binnen het
Nederlandse literaire systeem hoort.

2.3. De receptie in de literaire kritiek en Abdolah's eigen optreden
In de literaire kritiek15 wordt Abdolah in eerste instantie als balling gepositioneerd.
De term balling heeft dan overigens geen negatieve connotatie in verband met zijn
schrijverschap. Meerdere malen wordt opgemerkt dat zijn werk een unieke positie
inneemt in de Nederlandse literatuur. Abdolah wordt geroemd om de manier waarop
hij de verhouding tussen de twee culturen weet weer te geven.
Abdolah wordt gekarakteriseerd als vluchteling die de bibliotheek ingaat om aan
de hand van de grootste Nederlandse schrijvers te leren lezen. Omdat Mulisch toch
wat te lastig bleek, zo gaat het verhaal, begon hij bescheidener met Jip en Janneke
van Annie M.G. Schmidt. Deze anekdote komt telkens terug, in interviews, recensies
en achtergrondartikelen. Het mag dan ook geen verrassing heten dat Abdolah dit
verhaal zelf nadrukkelijk de wereld in heeft geholpen.
De zo opgeroepen positie, tussen Harry Mulisch en Annie M.G. Schmidt, is het
beeld dat Abdolah ons van zichzelf wil geven: tussen de uiterste grootheden van het
Nederlandse literaire domein. Dat lijkt geen slechte keus.
Opvallend was verder dat de wat ouderwets aandoende term ‘balling’ of
‘getuigeschrijver’ in bijna iedere recensie terugkeerde. Ook dit bleken Abdolah's
eigen begrippen. Hij wilde het verhaal vertellen van alle ballingen. Bijna alle
recensenten namen deze termen klakkeloos over wanneer zij Abdolah en zijn werk
wilden typeren. Dorleijn en Van Rees hebben dit soort beeldvorming, op grond van
Bourdieus veldtheorie, beschreven. Ze stellen dat beeldvorming over literaire werken
gekenmerkt wordt door orkestratie: de uitspraken en oordelen van verschillende
literatuurbeschouwers gaan in de loop van de tijd steeds meer op elkaar lijken. Uit
geschiedenissen van de receptie van het werk van een auteur blijkt dat critici in de
loop van de tijd teruggrijpen op eerdere kritieken en op uitspraken van de auteur zelf.
Binnen de ideologie van de auteur als schepper, wordt de auteur in staat geacht om
de achterliggende motieven, intenties en betekenissen van het eigen werk te kunnen
doorgronden of althans te kunnen controleren. De inbreng van auteurs zelf in de
beeldvorming mag derhalve niet onderschat worden.16
Dit wordt door deze casus over Abdolah bevestigd. In de kritieken op de
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eerste verhalenbundels valt op dat veel aandacht uitgaat naar zijn schrijfstijl en naar
zijn snelle verovering van de Nederlandse taal. Ook komt de achtergrond van Abdolah
ruimschoots aan de orde, evenals de thematiek van zijn werk: ‘ballingschap’ en ‘de
kloof tussen twee culturen’. Zijn werk wordt zonder uitzondering positief besproken,
waarbij het oordeel op literaire argumenten gebaseerd wordt; de afkomst en het feit
dat Abdolah zo snel Nederlands geleerd heeft, worden echter wel genoemd. Er worden
(nog) geen vraagtekens gezet bij de literaire waarde van Abdolah's werk.
Uit de recensies van De reis van de lege flessen blijkt minder aandacht voor de
afkomst van de auteur. De stijl wordt nu door twee recensenten bekritiseerd, waarbij
in het ene geval zijn afkomst wél en in het andere geval zijn afkomst juist níet wordt
gebruikt in de argumentatie. Het feit dat Abdolah snel Nederlands geleerd heeft, lijkt
bij een aantal recensenten mee te wegen in de waardering van de stijl. Dit is echter
niet het enige beoordelingscriterium, want ook de literaire waarde ervan - getypeerd
als ‘het heldere taalgebruik’ bijvoorbeeld - wordt genoemd. Opvallend was een
vergelijking met Elsschot en Nescio. De eenvoudige zinnetjes van Abdolah doen de
recensent aan deze beide schrijvers denken.17
Een groter compliment lijkt dan zelfs nog dat Abdolah volgens een andere recensent
‘vooralsnog met zijn compacte, hoekige, nadrukkelijke en bewonderenswaardig
heldere taalgebruik in de eerste plaats op zichzelf [lijkt].’18 Dit soort omschrijvingen
hebben, gezien vanuit de veldtheorie, zeker invloed op de positie van een schrijver
in het literaire veld. Nescio en Elsschot nemen belangrijke posities in in het literaire
veld, zij behoren tot de literaire canon. Als Abdolah met hen vergeleken wordt, heeft
dit invloed op zijn status als literair auteur. Het betekent in de eerste plaats dat hij
niet met een andere allochtone of Perzische schrijver vergeleken wordt, hetgeen
inhoudt dat hij meetelt in de canonstrijd in het Nederlandse literaire veld. En dat hij
daarnaast in de eerste plaats op zichzelf lijkt, zoals deze recensent schreef, is uiterst
positief te noemen. Abdolah hoort bij de Nederlandse auteurs, maar onderscheidt
zich blijkbaar ook weer van andere Nederlandse auteurs. Aangezien het in het literaire
veld bij de symbolische productie vooral om onderscheiding ten opzichte van andere
werken of auteurs gaat, is dit van grote waarde voor de positie van Abdolah in het
Nederlandse literaire veld.
Overigens positioneert Abdolah zichzelf in de roman Spijkerschrift ook
nadrukkelijk binnen de Nederlandse literatuur door de vorm van zijn roman te
relateren aan ‘het pak van Sjaalman’ en door diverse malen te refereren aan verhalen
en gedichten uit de Nederlandse literatuur. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd waarom
alle vogels al aan hun nesten begonnen zijn, behalve de hoofdpersoon van
Spijkerschrift, Akbar.19 Spijkerschrift wordt, zoals gezegd, als het omslagpunt in zijn
oeuvre gezien. In de termen van het migrantenliteratuurmodel zou deze omslag
vertaald kunnen worden naar de derde fase. Ik citeer uit een van de recensies: ‘Zijn
heimwee en buitenstaanderschap zijn niet langer meer de drijfveer voor zijn
schrijverschap. Nu de schrijver “thuis” is, durft hij op zoek te gaan naar wat hij
achterliet’.20 Dit gaat over Portretten en een
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oude droom, waar de plaats van handeling Zuid-Afrika is. Het huis van de moskee,
de meest recente roman, wordt als het magnum opus van Abdolah gezien.
Er klinkt nu wel veel kritiek op de literaire structuur en op allerlei literaire aspecten.
Elsbeth Etty schrijft bijvoorbeeld:
Maar ik heb mijn twijfel bij de bewering dat we in dit boek de poëtische
geest van het Perzisch tegenkomen. Dat zou me tegenvallen als nietkenner
van de Perzische literaire traditie. Kader Abdolahs taal is eerder onbeholpen
dan lyrisch en weinig beeldend. [...] Het huis van de moskee is dan ook
niet in de eerste plaats een literaire prestatie, maar een morele. Het is, moet
je aannemen, een autobiografische reflectie.21
Abdolah wordt met de Nederlandse maat gemeten, aan de Nederlandse taal en aan
de Nederlandse literaire normen.

2.4. Overige institutionele aanwijzingen
Andere aanwijzingen voor de positie van Abdolah in het Nederlandse literaire systeem
zijn literaire prijzen - een indicatie voor de erkenning van literair werk - en literaire
nevenactiviteiten.
Inmiddels heeft Abdolah een aanzienlijk aantal prijzen gekregen. De bundel De
adelaars werd direct bekroond met het Gouden Ezelsoor, de jaarlijkse prijs voor het
best verkochte debuut. De verhalenbundel De meisjes en de partizanen werd goed
ontvangen en verscheen op de longlist van zowel de AKO- als de Libris-literatuurprijs.
Er volgden diverse prijzen voor culturele verdiensten: in 1995 het Charlotte
Köhler-stipendium voor De meisjes en de partizanen, in 1997 de
ASN-ADO-Mediaprijs voor zijn wekelijkse column ‘Mirza’ in de Volkskrant, in
1998 de Mundial Award voor zijn landelijke verdiensten op het gebied van
internationale samenwerking, vrede en veiligheid, in 2000 een koninklijke
onderscheiding voor zijn inzet op het gebied van literatuur, internationale
samenwerking en vrede en in 2001 de E. du Perronprijs voor zijn gehele oeuvre. In
2004 werd Abdolah onderscheiden met een Franse ridderorde.
Literaire nevenactiviteiten duiden op een zichtbare presentatie en een actieve
positie in het Nederlandse literaire systeem. Hieronder valt bijvoorbeeld Abdolah's
columnistenschap voor de Volkskrant onder het pseudoniem ‘Mirza’, dat
kroniekschrijver betekent (vanaf 1997). In 1998 verscheen al de eerste bundeling
van deze columns. Hij verzorgt verder allerlei literaire optredens in het land en was
te gast bij ‘Zomergasten’, een televisieserie van de VPRO. Voor de provincie
Overijssel schreef hij enkele boekjes waarbij een tentoonstelling werd gemaakt. Door
deze activiteiten werd Abdolah als auteur een publiek persoon. Zijn boeken zijn
inmiddels vertaald in het Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Abdolah werd hierdoor
een representant van de Nederlandse literatuur.
In het Nederlandse literaire landschap speelt Abdolah dus een zeer zichtbare rol,
zeker nu hij in 2007 gastschrijver is aan de Universiteit Leiden. In de context van de
veldtheorie en canoniseringstermen is dit een zeer belangrijke
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gebeurtenis. Een citaat hierover uit het krantenbericht in de Volkskrant van 19 april
2006: ‘De in Iran geboren auteur geeft een werkcollege over de literaire aspecten
van de koran’. In het citaat wordt weliswaar melding gemaakt van Abdolah's afkomst,
maar geen relatie gelegd met vluchtelingen- of migrantenproblematiek, ballingschap
of het leven tussen twee culturen. De auteur staat voor een universeel én literair
onderwerp: de literaire aspecten van de koran. Hij onderwijst de Perzische tradities,
namelijk de literaire aspecten van de koran, in een Nederlandse literaire (en
wetenschappelijke) context.

3. Slot
Behoort Abdolah nu tot de Nederlandse literatuur, als we de afbakening van het
begrip Nederlandse literatuur even laten rusten? Volgens talige criteria luidt het
antwoord bevestigend, want Kader Abdolah schrijft in het Nederlands. Hij behoudt
wél, mede door zijn eigen inzet, een positie als schrijver tussen, of positiever, boven
twee culturen in de literatuurkritiek. De hierboven beschreven institutionele aspecten
rondom het werk van Abdolah (presentatie, beeldvorming, receptie, prijzen en literaire
nevenactiviteiten) werken op elkaar in en bepalen de positionering van Abdolah op
een bepaald moment in het Nederlandse literaire systeem. Mijn gevolgtrekking luidt
dan ook dat Abdolah is geassimileerd binnen het Nederlandse literaire systeem en
dat de verschillende fases van het migrantenliteratuurmodel in grote lijnen in zijn
werk en in de receptie van zijn werk weerspiegeld worden. Door middel van deze
casus heb ik de vraag naar de receptie (en positie) van migrantenliteratuur binnen
het Nederlandse literaire veld verkend. De gepresenteerde gegevens vormen een
aanleiding om te veronderstellen dat de historische dimensie van het literaire veld
(in meerdere opzichten) van belang kan zijn in de discussie over (vergelijkend)
receptieonderzoek. Het migrantenliteratuurmodel van Fennell lijkt daarbij aanvullende
perspectieven te kunnen bieden.
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Siegfried Huigen
........... De contouren van een Nederlandse schrijftraditie in Zuid-Afrika
tussen 1652 en 1925
Het enige gedenkteken voor het Nederlands staat niet aan de taalgrens met Wallonië,
maar een paar duizend kilometer zuidelijker in het plaatsje Burgersdorp, in
Zuid-Afrika. Het werd in 1893 opgericht ter herinnering aan het feit dat het de regio
Burgersdorp was die erop had aangedrongen om het Hollands (de term voor
Nederlands in Zuid-Afrika) als voertaal in het parlement van de Kaapkolonie naast
het Engels te gebruiken. Het marmeren beeld in de gedaante van een elegante vrouw
werd echter al in 1901 het slachtoffer van de Boerenoorlog. Engelse soldaten trokken
het omver en hadden, dacht men toen, de brokstukken in zee gegooid. Als
verzoeningsgebaar schonk de Engelse koloniale overheid in 1907 aan Burgersdorp
een replica van het originele beeld dat op het voetstuk van het verdwenen beeld
geplaatst werd. Ongeveer vijfentwintig jaar later werd het originele beeld, onthoofd
en zonder armen, op een flinke afstand van Burgersdorp per toeval teruggevonden
op een vuilnishoop. Het verminkte standbeeld is vervolgens op een nieuw voetstuk
achter de replica geplaatst. Sindsdien staan de beelden zusterlijk achter elkaar in een
stil parkje in Burgersdorp. Ter gelegenheid van de herdenking van de petitie die de
Burgerdorpers in 1882 hadden ingediend om ‘Hollands’ als parlementstaal te
erkennen, is het parkje in 1982 opgesierd met een donkerbruin bakstenen poortje
met met daarop de woorden ‘Ons Taal’, wat in 1982 alleen het Afrikaans kan
betekenen. Sindsdien is het Taalmonument in Burgersdorp officieel een gedenkteken
van het Afrikaans en is zijn oorspronkelijke betekenis in vergetelheid geraakt (Huigen
1996: 1-2).1
De Burgersdorpse standbeelden maken de dubbelzinnige plaats van het Nederlands
in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis duidelijk. De sporen zijn voor wie ze zoekt
onmiskenbaar, maar blijven voor de meeste anderen verborgen. Het Nederlands ligt
in de Zuid-Afrikaanse herinnering begraven onder het Afrikaans. Het gevolg hiervan
is dat er maar weinig aandacht is geweest voor de Nederlandstalige schrijftraditie in
Zuid-Afrika. Nadat het Afrikaans met veel nationalistisch rumoer de rol van het
Nederlands had overgenomen, degradeerden Nederlandse teksten uit Zuid-Afrika
tot vreemde voorlopers van de Afrikaanse literatuur, iets waar je snel aan voorbijgaat
of wat je niet eens opmerkt.
In dit artikel wil ik een indruk geven van de contouren van de Nederlandstalige
schrijftraditie in Zuid-Afrika. Ik zal me daarbij hoofdzakelijk richten op
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Gedenktekens voor de Nederlandse taal in Burgersdorp. Links de replica uit 1907 en in het midden
het oorspronkelijke beeld uit 1893. Rechts staat een monument voor een veldslag uit de Boerenoorlog.
(foto van auteur)

institutionele aspecten en maar één klassiek werk, het toneelstuk De nieuwe ridderorde
of Temperantisten uit 1832, in mijn betoog betrekken. Het doel van dit artikel is niet
meer dan het vestigen van de aandacht op dit obscure gebied uit de Nederlandse
literatuurgeschiedenis. Voor besprekingen van afzonderlijke werken en genres verwijs
ik naar de bestaande literatuur.2

Periodisering
Over het begin en het einde van de Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse letterkunde
bestaat weinig twijfel. Met de vestiging in 1652 van een verversingsplaats aan de
Kaap door de VOC begint de geschiedenis van het geschreven Nederlands in
Zuid-Afrika. Ze eindigt in 1925, wanneer de Grondwet van de in 1910 gestichte Unie
van Zuid-Afrika wordt veranderd in de zin dat het Afrikaans de facto in plaats van
het Nederlands als officiële taal naast het Engels erkend wordt. Daarna zijn het
hoofdzakelijk immigranten, zoals Jan Greshoff (1888-1971), die nog in het Nederlands
publiceren. Hun werk verschijnt echter meestal in Nederland.
Voor een onderverdeling van dit tijdperk van 273 jaar waarin het Nederlands als
schrijftaal werd gebruikt, is een aantal ten opzichte van de literatuur vaak externe
factoren van belang. Rond 1800 valt er een cesuur. Het Nederlandse bestuur aan de
Kaap komt in 1795 ten einde, aanvankelijk tijdelijk, wanneer de Engelsen de Kaap
bezetten als gevolg van de oorlog tussen Frankrijk en
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Engeland. Een Fransgezinde regering had in 1795 na een korte Franse bezetting de
macht in Nederland overgenomen en verjoeg de stadhouder, die een bondgenoot van
Engeland was. Ten gevolge van deze machtswisseling bevond Nederland zich in het
Franse kamp, hetgeen voor de Engelsen aanleiding was om onmiddellijk de strategisch
gelegen Kaap te bezetten. Na de Vrede van Amiens in 1802 werd de Kaapkolonie
aan Nederland - de Bataafse Republiek geheten in deze periode - teruggeven en
tussen 1803 en 1806 voerden Bataafse ambtenaren het bewind aan de Kaap. Toen
de vijandelijkheden in Europa weer oplaaiden, keerden de Engelsen terug naar de
Kaap en bleven er tot in de twintigste eeuw. De Engelse overheersing had tot gevolg
dat het Nederlands, met name als schrijftaal, in de loop van de negentiende eeuw in
toenemende mate gemarginaliseerd werd. Pas met de opkomst van het Afrikaner
nationalisme in de Kaapkolonie aan het einde van de negentiende eeuw en een
volhardende Nederlandse cultuurpolitiek in de Zuid-Afrikaansche Republiek
(Transvaal), beleefde het Nederlands in het laatste decennium van de negentiende
eeuw een kortstondige opleving. Rond 1900 was er, naast de nu meer bekende
Afrikaanse Taalbewegingen, ook een Hollandse Taalbeweging actief die een betere
positie van het Nederlands in Zuid-Afrika nastreefde. Historici vergeten doorgaans
dat deze taalkundige tak van het Afrikaner nationalisme tot aan het begin van de
twintigste eeuw op zijn minst gelijkwaardig was aan de Afrikaanse Taalbewegingen.
Rond 1800 vonden ook belangrijke veranderingen in de culturele infrastructuur
plaats. Vanaf het einde van de achttiende eeuw ontwikkelde zich langzaam een
georganiseerd cultureel leven in de Kaapkolonie. Ik noem hier een paar voorbeelden:
in de Gereformeerde Kerk in Kaapstad werd in 1764 een openbare bibliotheek
opgericht met boeken, manuscripten en schilderijen uit de nalatenschap van de Kaapse
vrijburger Joachim von Dessin (1704-1761); de vrijmetselaars - lange tijd een
invloedrijk genootschap - stichtten in 1772 een loge aan de Kaap; in 1801 werd de
eerste schouwburg, het African Theatre / Afrikaansche Schouwburg, in Kaapstad
geopend, waar het eerste Nederlandstalige toneelstuk werd opgevoerd in 1803; en
in 1802 richtte ‘Zwart’ Vermaak (iemand van gemengde afkomst) een afdeling van
de (Nederlandse) Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Kaapstad op, die zich
onder meer tot doel stelde het volksonderwijs te verbeteren. Van groot belang is ook
de drukpers die rond 1800 zijn intrede deed, waardoor het voor het eerst mogelijk
was om kranten, boeken en later ook tijdschriften ter plekke te produceren. Deze
ontwikkelingen vonden eerst alleen in Kaapstad plaats, maar breidden zich later uit
naar andere delen van Zuid-Afrika; eerst binnen de grenzen van de Kaapkolonie en
later ook daarbuiten, waar zendelingen of kolonisten zich vestigden (Huigen 1996:
14-18; Koch 2006).
De komst van de drukpers was van groot belang voor de culturele en politieke
ontwikkelingen in de Kaapkolonie. Benedict Anderson (1983) heeft aangetoond dat
de drukpers en de producten die ze voortbrengt een voorwaarde zijn voor het ontstaan
van zogeheten imagined communities (verbeelde gemeenschappen), waarmee
Anderson kortweg individuen bedoelt die ver uit elkaar
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wonen, maar voelen (of zich verbeelden) dat ze tot dezelfde gemeenschap behoren,
omdat zij bijvoorbeeld dezelfde kranten lezen. Het ontstaan van verbeelde
gemeenschappen was volgens Anderson pas mogelijk na de introductie van de
drukpers, dus in Zuid-Afrika na 1800. Een verbeelde gemeenschap van de
Hollands-Afrikaanse kolonisten ontwikkelde zich inderdaad in de loop van de
negentiende eeuw, toen publicisten met behulp van kranten en tijdschriften een
coherent beeld van de politiek en de geschiedenis probeerden te verpreiden. De
voornaamste periodieken die in deze tijd verschenen, waren Het Nederduytsch
Zuid-Afrikaansche Tydschrift (1824-1843), een algemeen cultureel tijdschrift, en de
krant De Zuid-Afrikaan (1830-1894). Het doel van Het Nederduytsch
Zuid-Afrikaansche Tydschrift (NZAT) was om ‘nut met aangenaamheid te paren’
(NZAT 1825: vii), ‘zedelyke verbetering en maatschappelyk geluk’ te bevorderen
(NZAT 1825: vi) en ‘om ook by de Zuid-Afrikanen de fakkel van ware verlichting
aan te steken’ (NZAT 1825: vii). Zelfs in de ‘afgelegendste distrikten dezer
wyduitgestrekte volkplanting’ was het NZAT in staat
de fakkel der verlichting te onsteken, om overal de gezegende uitwerkselen
der drukpers, die ryke bron van waar volksgeluk, onder de ingezetenen
rond te spreiden en voor hun den eersten barrier te openen op den weg
welke regstreeks naar onzen maatschappelyken welvaart henen leidt (NZAT
1828: 464).
De doelstellingen van het NZAT hadden hun oorsprong in het beschavingsideaal dat
in de tweede helft van de achttiende eeuw in Nederland werd verspreid. Volgens dit
Nederlandse verlichtingsideaal zouden kennis, godsdienst en deugd bijdragen tot
een meer gelukkige samenleving. In het Zuid-Afrikaanse geval bestond deze
samenleving in theorie uit de hele kolonistengemeenschap tot aan de grenzen van
de kolonie (Huigen 1996: 78).

De nieuwe ridderorde of Temperantisten
Na de komst van de drukpers was het ook mogelijk om een bestaan als cultureel
ondernemer op te bouwen. Een van deze culturele ondernemers uit de eerste helft
van de negentiende eeuw was Charles Etienne Boniface (1787-1853), een Fransman
van geboorte die per toeval in Kaapstad belandde. Boniface werd hier redacteur van
een krant. Hij was ook de eerste die een toneelstuk in Zuid-Afrika publiceerde: De
nieuwe ridderorde of Temperantisten (1832; Boniface 1954). Deze komedie in vier
bedrijven is in de eerste plaats een satire op de religieus georiënteerde ‘filantropische’
beschavingscampagne van Engelse zendelingen en hun aanhangers. De directe
aanleiding voor deze satire was de oprichting van het zogeheten
‘Matigheidsgenootschap’ (‘Cape of Good Hope Temperance Society’) dat matigheid
propageerde in het gebruik van alcohol (geen brandewijn en slechts een matig gebruik
van wijn). Boniface stelde het genootschap als een overdreven ridderorde voor. Het
stuk laat de strijd zien tussen de ‘Temperantisten’ onder leiding van de zendeling
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of Cognac-drinkers’. Het stuk is gevuld met hoogdravende uitlatingen over het matig
gebruik van drank en sarcastische opmerkingen hierover van de Anti-Temperantisten.
Het stuk eindigt ermee dat de deelnemers tijdens de vergadering van het
Matigheidsgenootschap dronken raken. Het slot geeft duidelijk de schijnheiligheid
(‘humbug’) van de Temperantisten weer, die voor een eigentijds publiek herkenbaar
waren aan hun schuilnamen. Behalve John Philip (Dominé Humbug Philipumpkin)
is ook John Fairbaim (Sir John Brute) vermeldenswaardig. Hij was de redacteur van
de liberale Commercial Advertiser, de concurrent van de conservatieve krant De
Zuid-Afrikaan, die onder leiding van Boniface stond.
In de tweede plaats hekelt het toneelstuk ook de pogingen van zendelingen om
een meer rechtvaardige positie voor de inheemse bevolking te bedingen. Een
prominente plaats is namelijk toebedeeld aan vier Afrikaanssprekende(!) Khoikhoi
van het platteland die als ‘matigheidsridders’ met verkeerde verwachtingen tot het
genootschap worden toegelaten. Hoewel ze worden voorgesteld als criminele, aan
alcohol verslaafde nietsnutten, wekken ze niettemin de ongebreidelde naastenliefde
van het hoofd van de zendelingen, dominee Humbug Philipumpkin en zijn aanhangers.
Het stuk verwoordt de belangen van de ‘Hollandse’ Afrikanen. Het aansporen tot
matig drankgebruik zou in het nadeel zijn van de Kaapse wijnboeren, en ook het
streven van de zendelingen naar de gelijkstelling voor de wet van de Khoikhoi wordt
voorgesteld als een schending van de voorrechten van de burgers in de Kaapkolonie.
In het ‘Voorberigt’ van zijn toneelstuk waarschuwt Boniface voor een dictatuur van
godsdienstige wereldverbeteraars. Het gevaar dat schuilt in de activiteiten van de
Temperantisten is volgens hem dat deze uiteindelijk zullen leiden tot een theocratie
die de vrijheden van het individu aan banden zal leggen (Boniface 1954: 91). Deze
angst voor godsdienstige onderdrukking was niet eens zo ver gezocht, want de
godsdienstige groeperingen die Boniface hekelde, sloten een paar jaar later, in 1838,
de deuren van de Kaapse schouwburgen.
De Khoikhoi-figuren vormen een aparte groep die door de zendelingen van
Bethelsdorp (‘Bedeldorp’ genoemd door Boniface) naar de vergadering uitgenodigd
wordt om in de ridderorde van de Temperantisten ingewijd te worden. De
Khoikhoi-figuren zijn in een bepaald opzicht minder karikaturaal dan de blanke
figuren: ook al worden ze voorgesteld als dronken, criminele fuifnummers met namen
zoals Klaas Galgevogel, Piet Dronkelap en Griet Drilbouten (iedere naam duidt een
stereotiepe eigenschap aan), toch gebruiken ze niet de hoogdravende taal van de
Temperantisten. Zij staan buiten de schijnwereld van de Temperantisten. Misschien
is dit een van de redenen waarom ze bij toneelhistoricus Bosman (1928: 316) de
indruk wekten dat ze realistisch waren voorgesteld. Dit is wellicht ook de reden
waarom de stereotiepe representatie van de ‘Hottentot’ tot in de twintigste eeuw
onveranderd is gebleven. Voorstellingen die aan dit beeld beantwoordden, maakten
een ‘realistische’ indruk.
Hoewel De Temperantisten uiterst racistisch en reactionair is (pogingen tot
‘gelijkstelling’ van de Khoikhoi worden belachelijk gemaakt), is het toch een
bijzondere tekst en niet alleen omdat dit het eerste toneelstuk is dat in Zuid-
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Afrika gedrukt werd. Uniek voor de negentiende-eeuwse Zuid-Afrikaanse literatuur
is de complexiteit van de tekst en het feit dat het verhaal volledig op lokale
gebeurtenissen en personen is gebaseerd. De vele referenties naar de verwikkelingen
die in 1832 in Kaapstad plaatsvonden, maken het stuk voor de hedendaagse lezer
echter problematisch: zonder uitgebreide toelichting is het onbegrijpelijk.
De productie van Nederlandse letterkunde verliep in de volgende jaren maar
moeizaam. Pas aan het einde van de eeuw was er sprake van een opbloei. In de
Kaapkolonie werd de opbloei veroorzaakt door de opkomst van het Afrikaner
nationalisme. Dit Afrikaner nationalisme heeft in 1890 naast een Afrikaanse
Taalbeweging ook een Hollandse Taalbeweging voortgebracht.3 Het ging zelfs zo
ver, dat veel geschriften van de leden van de Afrikaanse Taalbeweging nog steeds
in het Nederlands werden geschreven. Zo publiceerde de leider van de Eerste
Afrikaanse Taalbeweging, S.J. du Toit (1847-1911), naast thans bekende teksten in
het Afrikaans nog meer teksten in het Nederlands, ook wanneer hij pleidooien schreef
voor de erkenning van het Afrikaans. De uitgeverij D.F. du Toit & Co. in Paarl, die
aanvankelijk het meeste werk van de Afrikaanse Taalbeweging publiceerde, drukte
zelfs meer Nederlandstalige boeken dan Afrikaanse.
In de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) is na 1890 onder leiding van
Nicolaas Mansvelt een verbeten Nederlandse cultuurpolitiek gevoerd. President Paul
Kruger, zijn ‘eerste minister’ Leyds en het hoofd van onderwijs Mansvelt probeerden
om de autonomie van de Republiek tegenover de Britse Kaapkolonie ook op cultureel
vlak te bevorderen, en een belangrijk middel daarbij was Nederlandstalig onderwijs.
Deze politiek was gunstig voor de productie en verkoop van Nederlandstalige boeken.
Op grond van deze ontwikkelingen hebben Nederlandse boekhandelaren en
uitgeverijen zich in Zuid-Afrika gevestigd - zoals Juta, Van Schaik en De Bussy
(later Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij) - hetgeen de literaire
infrastructuur van het Nederlands hier weer versterkt heeft. De firma's Juta en Van
Schaik zijn nu nog steeds belangrijke wetenschappelijke uitgeverijen in Zuid-Afrika.

Overgang naar Afrikaans
De rol van het Nederlands als literaire taal in Zuid-Afrika kwam uiteindelijk in het
begin van de twintigste eeuw ten einde door het Afrikaans, nadat het Nederlands al
door de Engelse autoriteiten na het einde van de Boerenoorlog in de voormalige
Boerenrepubliek aan banden was gelegd. Het verhaal over de Afrikaanse
Taalbewegingen is vaak verteld. Minder bekend is dat het Afrikaans hierbij in grote
mate gebruik heeft gemaakt van de culturele infrastructuur die in de voorafgaande
jaren voor het Nederlands was opgezet. De overgang van het Nederlands naar het
Afrikaans ging niet zo snel als het retrospectief lijkt. Er was in de eerste plaats een
grote mate van continuïteit op institutioneel gebied tussen het Nederlands en het
Afrikaans. Uitgeverijen die aanvankelijk Nederlandse boeken uitgaven, publiceerden
in de loop van de twintigste eeuw steeds meer in het Afrikaans. Hetzelfde gebeurde
met de kranten en tijdschriften: het
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Kaapse dagblad De Burger werd Die Burger en De Kerkbode van de
Nederduits-Gereformeerde Kerk werd Die Kerkbode.
Er bestond bovendien lang een grijs gebied tussen het Nederlands en de variant
die in de twintigste eeuw uitgroeide tot het Standaardafrikaans. Het belangwekkende
proefschrift van Ana Deumert (2004), Language standardization and language
change. The dynamics of Cape Dutch, toont aan dat tot in het tweede decennium van
de twintigste eeuw algemeen varianten van het Afrikaans in gebruik waren, die veel
op het Nederlands leken. Deumert verwerpt daarmee de gangbare opvatting dat het
Afrikaans als rond 1800 een gevestigde taal was en dat er sindsdien sprake was van
diglossie in Zuid-Afrika: het gebruik van twee verschillende talen, namelijk Afrikaans
als spreektaal en Nederlands als schrijftaal. Deumert bewijst aan de hand van een
groot corpus egodocumenten van geschoolde, hoofdzakelijk blanke schrijvers uit de
periode 1880-1922 uit de West-Kaap, dat de taalvariant die na 1910 het
Standaardafrikaans geworden is in deze kringen alleen een variant was naast andere
varianten. Veel briefschrijvers gebruikten varianten die dicht bij het Nederlands
stonden en waarvan de sprekers wisten dat deze sterk afweken van de taal die het
Genootskap van Regte Afrikaners na 1875 als Afrikaans propageerde. Het Nederlands
was ook nog algemeen in gebruik, met name in formele situaties. Pas nadat het
Afrikaner Nationalisme voor het Afrikaans had gekozen en dit in het onderwijs als
de nieuwe standaard werd aanvaard, werd na 1910 het Standaardafrikaans dominant.
Maar zelfs toen moesten sprekers soms moeite doen om in formele situaties niet
onbewust in Nederlands te vervallen. D.F. Malherbe, een voorvechter van het
Afrikaans, sprak in 1917 bijvoorbeeld over het ‘gevaar’ dat sprekers van Afrikaans
automatisch zouden vervallen in het spreken en schrijven van Nederlands: ‘Ook van
die kant van Nederlands dreig ons gevaar. Ons weet hoe moeilik dit vir 'n openbare
spreker was wat gewoon geraak het aan sijn soort Nederlands om 'n Afrikaanse
aanspraak te lewer. Hy verval onbewus in die Nederlandse vorm. Dit geld ook van
schrijwe’ (geciteerd in Deumert 2004: 244).
De inzichten van Deumerts boek werpen een heel nieuw licht op de geschiedenis
van de Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse letterkunde. De belangrijkste implicatie is
dat het Nederlands tot in de twintigste eeuw niet zo vreemd was in Zuid-Afrika als
altijd werd beweerd. Voor een geschoolde Kapenaar was dit een variant van de taal
die hij dagelijks sprak en niet een heel andere taal. Deze taalvarianten weken ook
veel minder van elkaar af dan de meeste dialecten en het Standaardnederlands in
Vlaanderen en sommige delen van Nederland. De dichotomie tussen het Afrikaans
en Nederlands in de Afrikaanse taal- en literatuurgeschiedenis is daarom in hoge
mate een constructie van taal- en literatuurhistorici die weinig aandacht hadden voor
de tussenvormen. Dit heeft ook geleid tot miskenning van veel auteurs. Het
halsstarrige gebruik van het Nederlands en Kaaps-Hollands door de Kaapse
veelschrijver Melt Brink (1842-1925) veroorzaakte bijvoorbeeld dat hij volgens de
gebroeders Nienaber (1941: 232) ‘maar half tot die Afrikaanse letterkunde gereken
kan word’.
Na de overgang werd er in Afrikaanse kringen in het algemeen met een
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zekere afkeer teruggeblikt op de Nederlandse periode. Nadat het Afrikaner
nationalisme zich vereenzelvigd had met het Afrikaans als taal van ‘gans die volk’,
leek het achteraf een anomalie dat het Nederlands ooit in gebruik was geweest, omdat
dit vanuit het nieuwe Afrikaner nationalistische perspectief volksvreemd was
geworden. Bepaalde teksten waren nog niet in het Afrikaans volgens
literatuurgeschiedschrijvers en als gevolg daarvan natuurlijk heel wat minder
interessant, minder de moeite waard om bijvoorbeeld opnieuw uitgegeven of
geïnterpreteerd te worden dan Afrikaanse teksten.4 Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat
er in de literatuurgeschiedenis buitenproportioneel veel aandacht geschonken werd
aan vroege fragmenten van het Afrikaans uit de negentiende eeuw, terwijl de
Nederlandse literatuur uit deze periode soms buiten beschouwing bleef. Zo kwamen
meestal alleen maar de gedeelten in het Afrikaans uit De Temperantisten ter sprake.

Onderzoek
Als resultaat van deze ontwikkeling is er een eigenaardige discrepantie ontstaan
tussen het onmiskenbare historische belang van de Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse
letterkunde en de geringe aandacht hiervoor in de publieke herinnering. Een
letterkundige traditie van bijna drie eeuwen, die tussen 1652 en 1795 zelfs de enige
geschreven letterkunde in Zuid-Afrika was en ook na 1795 een rol van betekenis
heeft gespeeld, krijgt bijvoorbeeld bij Michael Chapman in Southern African
literatures niet meer dan twee bladzijden (Chapman 1996: 77-78). Tot op heden
(2007) zijn degenen die onderzoek doen naar de Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse
literatuur hoofdzakelijk letterkundigen met een Nederlandse of elk geval Europese
achtergrond. Maar de interesse van Afrikaanstalige literatuurhistorici is de laatste
tijd wel gegroeid.5
In elk geval is de Nederlandse literatuur uit Zuid-Afrika nog steeds een relatief
verwaarloosd onderzoeksgebied. Het aantal publicaties erover valt in het niet in
vergelijking met wat er over Indisch-Nederlandse, Caraïbische en
Surinaams-Nederlandse literatuur wordt gepubliceerd. Deels is dat terecht, want de
literaire rijkdom van deze literaturen is groter.6 De Nederlandse literatuur uit
Zuid-Afrika heeft echter één bijzondere eigenschap die de andere minder hebben.
Meer dan de Nederlandse literaturen uit Oost en West heeft zij zich in isolement
ontwikkeld. Het is daarom een interessant geval voor cultuurhistorische studie, een
antwoord op de vraag wat er met een literaire en culturele traditie gebeurt wanneer
zij met beperkte middelen in een koloniale omgeving, ondergeschikt aan een
dominante taal, moet zien te overleven. Het einde van deze ontwikkeling is bekend:
zij transformeert zich tot iets nieuws, tot een gecreoliseerde versie van haar vroegere
zelf. Hoe dat proces precies is verlopen, is echter nog nauwelijks onderzocht.
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Eindnoten:
1 Het Burgersdorpse standbeeld wordt bijvoorbeeld in een artikel in de Nuusbrief van de
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aangeduid als monument voor het Afrikaans
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(Rossouw en Rossouw 2005). In 1975 werd bij Paarl een monument opgericht voor het Afrikaans.
Het derde taalmonument in de wereld staat in Dhaka in Bangladesh (opgericht voor het Bengaals;
met dank aan Isabeau Botha van het Afrikaanse Taalmuseum voor gegevens over het monument
in Dhaka).
Vergelijk onder meer: Bosman 1928; Conradie 1934, 1949; Huigen 1996 en Jonckheere 1999.
Huigen 2006 biedt een recente interpretatie van de Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur
en bevat verdere literatuurverwijzingen. Voor bloemlezingen zie: Komrij 1999, Jansen &
Jonckheere 1999, Jonckheere 2001 en Barend-van Haeften & Paasman 2003. Praamstra verzorgde
een editie van de negentiende-eeuwse verhalen van Thomas François Burgers (2003). Een
bloemlezing uit de Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur samengesteld door Eep Francken
en Olf Praamstra staat op stapel.
De enige uitgebreide studie over dit onderwerp is van De Villiers (1934).
In moderne edities van Afrikaanse poëzie uit het begin van de twintigste eeuw worden
uitdrukkingen die vanuit een hedendaags perspectief als te Nederlands ervaren worden vaak
weggezuiverd als onwelkome ‘neerlandismen’. Daarnaast verschijnen er veel Afrikaanse
vertalingen van Nederlandse teksten uit Zuid-Afrika, zonder dat wordt aangegeven dat het hier
om vertalingen gaat.
Zie bijvoorbeeld de artikelen van Van Coller en Odendaal (2005 a en b). Dit is ook te zien aan
de opname van Huigen 2006 in Perspektief en profiel, een standaardwerk over Afrikaanse
literatuur.
Wat betreft de literatuur uit de West heeft dat vooral te maken met een langere geschiedenis in
de twintigste eeuw. Het aanwezige potentieel in Zuid-Afrika kwam ook pas in de twintigste
eeuw tot ontwikkeling in de Afrikaanstalige literatuur nadat de Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse
literatuur van het toneel was verdwenen.
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Hindrik Sijens
........... ‘In Fryske detektive-roman, kin det, mei det, moat det?’1 Over
de rol van het Nederlands bij het lenen van Engelse woorden in het
Fries
Inleiding
Geen enkele taal is volkomen geïsoleerd en alle bekende talen hebben woorden
geleend uit andere talen (Van der Sijs 1996: XXXI). Iedere taal neemt de ontleningen
echter wel op zijn eigen manier op. Ook is er verschil in de mate van ontlening en
zijn de brontalen voor iedere taal weer verschillend. Met betrekking tot het Fries
haalt Anne Dykstra de Friese taalkundige Pieter Sipma met instemming aan, wanneer
hij constateert dat leenwoorden via het Nederlands het Fries binnenkomen: ‘We may
safely assume that most (modem) loan-words will have entered Frisian through Dutch
transmission’ (Dykstra 2001: 143).
Sipma stelde in 1949 dat de ‘studie van de woordoverneming tot de aantrekkelijkste
uit de taalkunde behoort’ en dat men proberen kan om te ontdekken of de woorden
rechtstreeks uit een of andere vreemde taal komen of misschien via andere talen.
‘Wat het Fries betreft, zijn een groot aantal vreemde woorden overgenomen door
bemiddeling van het Nederlands’ (Sipma 1949: 73).
Douwe Tamminga stelt iets dergelijks wanneer hij opmerkt dat het Fries van zijn
tijd op bepaalde terreinen heel wat nieuwe woordvoorraad toebedeeld krijgt uit de
Angelsaksische wereldtaal. ‘Soks... (rint) altyd oer de skiif fan ús Rykstael’ (vertaling:
dat loopt altijd via onze Rijkstaal, namelijk het Nederlands). Hij stelt met andere
woorden dat het Fries altijd via het Nederlands Engelse woorden leent. Ontleningen
rechtstreeks uit het Engels die het Nederlands niet heeft, zal men niet snel vinden
(Tamminga 1963: 61).
Op basis van de uitlatingen van Sipma en Tamminga zou men kunnen stellen dat
de brontaal voor recente2 ontlening in het Fries (bijna) altijd het Nederlands is en dat
het Fries dus (bijna) niet rechtstreeks leent uit het Engels (Tamminga) of andere talen
(Sipma). Zowel Tamminga als Sipma, en in navolging daarvan Dykstra, maken echter
niet duidelijk waarop zij hun beweringen baseren. Ze geven ook niet aan op grond
waarvan zij menen dat het Fries z'n leenwoorden niet rechtstreeks importeert uit de
brontalen, maar (altijd) via het Nederlands.
Voor Franse leenwoorden geeft Visser (2000: 188-189, noot 15) een argument dat
de aanname steunt dat het Fries de meeste Franse leenwoorden niet rechtstreeks uit
het Frans, maar via het Nederlands geleend heeft. Hij stelt dat Franse leenwoorden
die uitgaan op -atie, -itie, -otie en -utie in het Nederlands
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vroeger als -[a:si], -[isi], -[o:si] en -[üsi] uitgesproken werden en tegenwoordig meer
als -[a:tsi], -[itsi], -[o:tsi] en -[ütsi]. De Friese uitspraak van de uitgang van dergelijke
leenwoorden is -[a:sjə] (kibberaasje-gekibbel), -[isjə] (plysje - politie), -[o.əsjə]
(negoasje - negotie) en -[üsjə] (konstitúsje - constitutie). Deze uitspraak laat zich
goed van de oudere Nederlandse uitspraak afleiden. Andere Germaanse zustertalen
hebben de uitgang -tion aangehouden (met verschillende uitspraak), maar het Fries
sluit zich aan bij de oudere Nederlandse uitspraak.
In dit artikel wordt nagegaan of de beweringen van vooral Tamminga en Sipma
ergens op gegrond kunnen worden. Zijn er argumenten te vinden die steun geven
aan de bewering dat het moderne Fries zijn woordenschat aanvult vanuit of via het
Nederlands in plaats van rechtstreeks uit de moderne vreemde talen en dan met name
uit het Engels?

Tweetalige provincie
In Fryslân functioneren meerdere talen, waarvan het Fries en het Nederlands de meest
gebruikte zijn. Op basis van onderzoekscijfers uit 1994 kan gesteld worden dat voor
circa 54% van de inwoners Fries de moedertaal is, terwijl 28% het Nederlands als
moedertaal heeft. Daarnaast spreekt 17% een Friese streektaal of andere taal als
moedertaal (Gorter en Jonkman 1995: 11). De Friestaligen zijn tweetalig: naast Fries
beheersen ze ook het Nederlands. Het Nederlands functioneert op schrift als eerste
taal voor alle inwoners van de provincie. Het aandeel Fries in het schriftelijke
taalverkeer is klein: de regionale dagbladen verschijnen in het Nederlands, het
onderwijs en de communicatie van bijvoorbeeld de overheden vindt bijna geheel in
het Nederlands plaats. Van de 54% moedertaalsprekers zegt 79% dat ze het Fries
ook kunnen lezen en 26% dat ze het kunnen schrijven. De groep die daadwerkelijk
Fries leest, is kleiner: 63% zegt regelmatig het Fries in de krant te lezen (Gorter en
Jonkman 1995: 27). Cijfers over het daadwerkelijk schrijven van het Fries zijn niet
beschikbaar, maar die zullen aanzienlijk lager liggen dan het percentage dat aangeeft
Fries te kúnnen schrijven. Er is dus een groot verschil tussen het gesproken Fries
(dat voor 54% van de inwoners de eerste taal is), en het geschreven Fries: de groep
Frieslezers en -schrijvers is klein. De (uitbreiding van de) woordenschat van het Fries
is tot stand gekomen en komt tot stand tegen de achtergrond van de taalcontactsituatie
in Fryslân in vroeger tijden en nu.

Ontlening
Ontlening is een mogelijkheid tot uitbreiding van de woordenschat van een taal. Een
leenwoord is een vorm van ontlening en kan gedefinieerd worden als: ieder woord
dat (ooit) geleend is uit een andere taal, onafhankelijk van de mate van aanpassing
aan de ontlenende taal. Een leenvertaling is een vorm van vertalende ontlening. Bij
deze vorm van ontlening wordt het vreemde woord vertaald door gebruik te maken
van woorden uit de eigen taal. Wanneer de vertaling het origineel precies volgt, is
er sprake van een leenvertaling (Van der Sijs 1996:
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9,12).3 Iedere taal leent in taalcontactsituaties van andere talen. Het ligt voor de hand
dat voor het Fries het Nederlands daarbij een belangrijke brontaal is, omdat de
taalcontactsituatie in het tweetalige Fryslân voor het grootste gedeelte bestaat uit het
contact Nederlands-Fries. Inderdaad komen in het Fries veel ontleningen aan het
Nederlands voor. Een greep uit de ontleningen die de laatste jaren zijn opgenomen,
illustreert dit: aidswees, eurokalkulator, regiotaksy (leenwoorden); boltsjeslokker,
ferkearsmerk, ekotsiis (leenvertalingen) (Sijens 2004: 289-298).

Leenwoorden uit het Engels
Om het onderzoeksveld overzichtelijk te houden, worden alleen de leenwoorden uit
het Engels bekeken. Het Woordenboek der Friese taal (WFT) en de Taaldatabank
Nieuwfries (TDB) zijn daarbij de voornaamste bronnen waaruit geput wordt. Het
WFT is een wetenschappelijk woordenboek van het Fries dat de woordenschat van
deze taal beschrijft zoals die in de periode 1800-1975 bestond. Het woordenboek
wordt in delen gepubliceerd en voor deze studie had ik naast de al verschenen
eenentwintig delen ook de beschikking over de reeds bewerkte conceptteksten van
de nog te publiceren delen. De TDB is een elektronische databank met meer dan
twintig miljoen tokens (woorden) uit voornamelijk de twintigste eeuw en ongeveer
200.000 types (verschillende woorden).
De keuze voor het Engels als brontaal komt voort uit het gegeven dat deze taal in
de periode die het WFT dekt, steeds meer woorden levert aan het Nederlands en het
Fries en zeker in de twintigste eeuw een van de grootste uitleners aan het Nederlands
(Van der Sijs 1996: 303-307) en het Fries is. Bovendien beperkt Tamminga zich in
zijn opmerking alleen tot de Engelse leenwoorden.
Om te kunnen beoordelen of er inderdaad grond is voor de aanname dat het Fries
zijn Engelse leenwoorden via het Nederlands binnenkrijgt, zijn de verzamelde Engelse
woorden uit WFT en TDB bekeken op een aantal aspecten die meer kunnen vertellen
over het tijdstip en de manier van ontlenen. De wijze van voorkomen, de manier
waarop ontwikkeling en aanpassing verlopen, de vraag of ze een eigen weg gaan of
een ‘Nederlandse’ ontwikkeling doormaken, kunnen aanwijzingen geven over de
manier van ontlenen. De volgende aspecten zullen in aparte paragrafen worden
besproken:
- Datering. Wat zijn de vroegste dateringen van de Engelse leenwoorden in het
Fries en het Nederlands?
- Exclusief Friese leenwoorden. Engelse leenwoorden die niet in het Nederlands
voorkomen en wel in het Fries.
- Werkwoorden. In welke werkwoordsklasse worden de werkwoorden na ontlening
opgenomen?
- Meervoudsvorming substantieven. Welke suffixen worden gebruikt om het
meervoud te vormen?
- Pseudo-ontleningen. Hoe verhouden de zogenoemde pseudo-ontleningen in het
Fries zich tot degene die in het Nederlands zijn gevormd?
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- Ontwikkelingen na ontlening. Komt bij Friese leenwoorden dezelfde
betekenisontwikkeling voor als in het Nederlands? Vormen beide dezelfde
afleidingen en samenstellingen?
- Spelling. Hoe werden en worden Engelse leenwoorden in het Fries gespeld?

Datering
De lemma's in het WFT hebben allemaal een jaartal meegekregen dat aangeeft wat
de eerste vindplaats is in het materiaal waarop het woordenboek berust. Bij het
gebruikmaken van deze dateringen moeten enkele kanttekeningen worden gemaakt.
De omvang van het negentiende-eeuwse materiaal is beperkt, omdat het Fries in de
negentiende eeuw - zeker in verhouding tot de twintigste eeuw - bijna niet op schrift
werd gebruikt. Vooral in vergelijking met het Nederlands werd er toen veel minder
Fries geschreven en dat heeft zijn weerslag op de omvang van het materiaal. Woorden
konden al langer gangbaar zijn, maar nog niet opgetekend zijn. Bovendien zijn niet
alle domeinen goed vertegenwoordigd in het materiaal. Het tweede punt dat genoemd
moet worden, is dat de manier van excerperen van materiaal voor het woordenboek
zijn invloed op het materiaal heeft. Uit een steekproef bleek dat niet alle Engelse
leenwoorden geëxcerpeerd zijn die in de bronnen voorkomen die voor het WFT-corpus
gebruikt zijn. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat de excerpeurs vooral naar
Friese woorden zochten en dat men daarbij de Engelse leenwoorden over het hoofd
zag of misschien uit puristische overwegingen doelbewust oversloeg.4
Verder geldt natuurlijk dat het bronnenmateriaal dat voor het samenstellen van
het WFT gebruikt is, niet volledig is. Veel Fries materiaal uit de negentiende en
twintigste eeuw is niet geëxcerpeerd en zou dus oudere dateringen kunnen opleveren.
Ook de taaldatabank bevat vanzelfsprekend niet het volledige geschreven Fries, maar
is een zo representatief mogelijke verzameling teksten. De representativiteit bestaat
daaruit, dat er zo veel materiaal als mogelijk opgenomen is. Bovendien bevat de
TDB voornamelijk Fries materiaal uit de twintigste eeuw. Voor antedateringen van
twintigste-eeuwse leenwoorden in de negentiende eeuw is deze databank dus niet
bruikbaar.
Voor datering van Engelse leenwoorden in het Nederlands is gebruik gemaakt van
het WNT, WNT Aanvullingen, Van Dale, Van der Sijs 1996 en Van der Sijs 2001.
Leenwoorden die in het Nederlands al langer dan honderd of tweehonderd jaar
voorkomen, zijn volgens (de datering in) het WFT in het Fries vaak veel later
overgeleverd. Het verschil is soms wel honderd jaar of meer. De dollar is bijvoorbeeld
in het Nederlands al sinds 1821 aanwezig, in het Fries pas sinds 1890. Bij kloset is
dat 1847 tegenover 1946, bij kompost 1847 tegenover 1941 en zo zijn er veel meer.
Dat grote verschil ligt mogelijk aan de al genoemde materiaalbeperkingen. Aan het
eind van de negentiende eeuw en vooral daarna wordt het materiaal echter breder.
Er wordt over meer zaken geschreven en de verscheidenheid van bronnen neemt toe.
Dat is terug te vinden in de dateringen: die
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zitten dan voor de beide talen dichter bij elkaar. Het Nederlands lynchte in 1897 voor
het eerst, het Fries in 1912, nog maar vijftien jaar verschil. De overal deden de Friezen
maar vier jaar later aan dan de rest van Nederland: 1928 (F) tegen 1924 (N). Vooral
na de Tweede Wereldoorlog worden Engelse woorden steeds meer met een klein
tijdverschil eerst in het Nederlands en daarna in het Fries geïntroduceerd en in
sommige gevallen zelfs tegelijkertijd.
Er zijn zes woorden gevonden met een vroegere datering in het Fries dan in het
Nederlands. Dat zijn nelson(greep) (F: 1920, N: 1968), nikker (F: 1816, N: 1828),
roudou (F: 1943, N: na 1950), swing (F: 1942, N: 1950). De verschillen tussen de
jaartallen zijn in het algemeen klein, zo'n tien tot vijftien jaar. Alleen bij de
nelson(greep) is het verschil groot: in het Fries komt de nelsongreep al sinds 1920
voor, in het Nederlands pas in 1968. Het Friese citaat waarin dit woord voorkomt,
heeft het over een saneamde nelsongreep (zogenaamde nelsongreep), een formulering
die er op wijst dat de schrijver het als een vreemd, nieuw woord ziet.
Tearoom komt in de TDB voor, genoemd in een bron uit 1926, voor het Nederlands
wordt tearoom gedateerd op 1929. De ladyshave5 is in het Fries uit 1974 (TDB), in
het Nederlands uit 1979. De datering van de Nederlandse tearoom en ladyshave
berust op woordenlijsten en in dergelijke lijsten worden ze opgenomen, omdat ze
eerder al gesignaleerd zijn in het taalgebruik (Van der Sijs 2001: 36-37).
De conclusie kan zijn dat de Engelse leenwoorden in het Fries gemiddeld later
gedateerd zijn dan in het Nederlands. Deze tendens is in het gevonden materiaal op
enkele uitzonderingen na redelijk consistent en kan een aanwijzing zijn dat het Fries
de Engelse woorden uit het Nederlands leent.

Exclusief Friese leenwoorden
De ruim driehonderd in het WFT gevonden Engelse leenwoorden hebben op enkele
na allemaal een Nederlands equivalent. Er zijn slechts zes woorden aangetroffen
waar geen equivalente Nederlandse vorm of betekenis van is gevonden is: boks (1872
slag, klap, E: box),jompe (1943, naar beneden springen, vallen; slaan bij dammen,
E: to jump), kits (1872, klein anker, E. kedge), kitse (1872, te loevert houden, keren,
E: to catch up), klasp (1907, beugel, E: clasp), potterij (1851, in de betekenis
aardewerk, E: pottery). Het voorkomen hiervan wijst op Engelse invloeden op het
Fries buiten het Nederlands om. Enkele van de gevonden woorden komen uit het
domein scheepvaart (kits, kitse), een domein waar Fryslên vroeger rechtstreekse
contacten met Groot-Brittannië had (palingvisserij, boterhandel). Het is mogelijk dat
deze woorden toch op een of andere manier in het Nederlands voorkomen, maar dat
ze niet in de geraadpleegde bronnen terecht zijn gekomen. Hiermee wordt de
hypothese van dit artikel toch niet ondergraven. Ze zijn waarschijnlijk niet zo
algemeen Nederlands, dat ze in de woordenboeken werden opgenomen en de meeste
ontleningen in het Fries komen juist wel uit de algemene taal. Het is zeer wel mogelijk
dat het Fries ze dan toch zelf heeft geleend.
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Het feit dat het er slechts zes zijn tegenover driehonderd vormen die wel een
Nederlands equivalent hebben, steunt op zijn minst het idee dat het Fries dezelfde
Engelse woorden leent als het Nederlands. Dit gegeven in combinatie met de
gemiddeld eerdere datering van Nederlandse leenwoorden uit het Engels wijst sterk
de kant uit dat het Fries via het Nederlands leent.

Werkwoorden
In deze en de volgende paragraaf gaat het om de aanpassing van ontleende
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden aan de Nederlandse of Friese morfologie.
Hoe passen ze zich aan de Nederlandse dan wel Friese flexie aan, en wat zegt dat
over de hoofdvraag?
In het Nederlands krijgen aan het Engels ontleende werkwoorden de Nederlandse,
zwakke vervoeging. Het Fries heeft echter twee zwakke werkwoordsklassen en het
is interessant om na te gaan in welke klasse de geleende woorden terechtkomen. De
werkwoorden uit de eerste klasse hebben een infinitief op -e, bijvoorbeeld stimme
(stemmen). De werkwoorden uit de tweede klasse hebben een infinitief op -je, zoals
wurkje (werken). En dan zijn er nog werkwoorden die volgens beide klassen kunnen
worden vervoegd, zoals damme/damje (dammen). De paradigma's van de e- en
je-werkwoorden verschillen significant:

infinitief

klasse 1
stimme

klasse 2
wurkje

pres.

pret.

pres.

pret.

1e pers. ev.

stim

stimde

wurkje

wurke

2e

stimst

stimdest

wurkest

wurkest

3e

stimt

stimde

wurket

wurke

stimden

wurkje

wurken

1e-3e pers. mv. stimme
deelwoord

stimd

wurke

Geleende werkwoorden met een stam die uitgaat op een sjwa, gevolgd door l, r,
m of n, horen in de tweede klasse terecht te komen (Visser 2000: 146-147). Veel uit
het Engels geleende werkwoorden hebben een stam op -el en zouden dus een
tweedeklassewerkwoord op -je moeten worden. De meeste vormen in het WFT zijn
inderdaad -je-werkwoorden, o.a. puzzelje, tekkelje en stinselje. Dat de meeste
werkwoorden van dit type in het Friese systeem worden opgenomen, ontkracht het
idee dat de leenwoorden via het Nederlands tot het Fries komen echter niet. De hier
geformuleerde regel werkt sterk, niet alleen op Engelse leenwoorden, maar ook in
het algemeen op nieuwe(re) van een substantief afgeleide woorden: sirkelje,
skiedsrjochterje, foarsitterje.
Werkwoorden die zonder toevoeging van een affix zijn afgeleid van zelfstandige
naamwoorden, worden in het Fries als regel opgenomen in de tweede klasse (Visser
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2000: 188, noot 13). Een voorbeeld daarvan is turvje, dat afgeleid is van turf. Volgens
deze regel zouden afleidingen van Engelse leenwoorden als drum, seks, step, swing,
sport of start gerealiseerd moeten worden
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als drumje, seksje, stepje, swingje, sportsje of startsje. Dat komt echter bijna niet
voor. De meeste afleidingen komen in de eerste klasse terecht: drumme, sekse, steppe,
swinge, sporte, starte. Het WFT heeft wel nevenlemmata op -je: boykotsje,
ynterviewje, pingpongje, tramje, startsje, flirtsje, maar de -e-vormen zijn steeds
hoofdlemma en zijn veel frequenter. Dit wijst erop dat het Fries deze afleidingen
niet zelf vormt op basis van een (overgenomen) Engels substantief, maar overneemt
uit het Nederlands. De eerste zwakke klasse komt namelijk overeen met de vorm
van de Nederlandse zwakke werkwoorden. Ik sport is in dit geval zowel Fries als
Nederlands. In de tweede klasse zou het ik sportsje moeten zijn en dat wijkt qua
vervoegingsuitgang behoorlijk af. Bovendien zijn er geen morfo(no)logische
beperkingen die verhuizing naar de andere werkwoordsklasse noodzakelijk maken
(Visser 2000: 188, noot 13). Dat er dan toch denominatieven zijn die in de tweede
klasse terechtkomen, kan twee oorzaken hebben: ze zijn wel in het Fries als
denominatief gevormd of ze zijn na uit het Nederlands geleend te zijn bewust in de
tweede klasse gestopt, omdat dat de regel is. Dat is dus een meer puristisch motief.
Wanneer het eerste waar is, is dat een aanwijzing dat het Fries ook zelfstandig leent
of geleend heeft.
Ten slotte zijn er nog uit het Engels geleende werkwoorden die geen denominatief
zijn. Zij worden ook meest in de eerste klasse opgenomen. Een enkele maal komt
de tweede klasse voor: lynche, knokke, trene, type en dimme/dimje. Hier geldt ook
weer: of ze zijn rechtstreeks geleend en in de -je-klasse terecht gekomen, of ze zijn
via het Nederlands geleend en naar analogie van het Nederlands in de -e-klasse
opgenomen.
Een aanzienlijk deel van de geleende werkwoorden wordt in de eerste klasse van
de zwakke werkwoorden opgenomen, in tegenstelling tot wat op grond van de regels
verwacht mag worden. De aanname dat het Fries via het Nederlands Engelse woorden
leent, vindt hier dus wederom steun.

Meervoudsvorming substantieven
Ook hier gaat het om de manier waarop leenwoorden zich voegen binnen het
morfologisch systeem van het Nederlands en het Fries. De meervoudsvorming van
Engelse leenwoorden in het Fries zou informatie kunnen geven over de manier van
lenen. Wordt het Engelse meervoud op -s overgenomen, vormt het meervoud zich
volgens de morfologische regels van het Fries of wordt het Nederlandse meervoud
overgenomen? Anders dan bij de werkwoorden zijn er twee opties: zelfstandige
naamwoorden behouden de meervoudsvorm van de taal van herkomst - het woord
wordt als zodanig ook in de meervoudsvorm ontleend - of ze krijgen een nieuwe
meervoudsvorm, van de ontlenende taal.
Wat betreft de meervoudsvorming zijn er weinig verschillen tussen het Fries en
het Nederlands. Beide talen gebruiken vooral de suffixen -s en -en om zelfstandige
naamwoorden in het meervoud te zetten. Het Fries vormt met het suffix -s meervouden
van zelfstandige naamwoorden die uitgaan op onbeklemtoond -en, -em, -el, -er, -ert.
Ook verkleinwoorden en veel vreemde woorden die
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op een klinker uitgaan, hebben -s als meervoudssuffix. Voor andere woorden geldt
dat toevoeging van -en het meervoud aangeeft. Woorden die bestaan uit meer dan
één lettergreep en uitgaan op -ing kunnen of -s of -en als meervoudssuffix krijgen.
Er zijn enkele uitzonderingen op deze regels, maar die zijn niet van belang.
Interessant zijn wat dat betreft de woorden uit Engels (of Frans) met een -s-meervoud,
die volgens de regel in het Nederlands een -en-meervoud zouden hebben, zoals
bijvoorbeeld film. Meer recent geleende Engelse leenwoorde in het Nederlands, die
volgens de regel -en zouden krijgen, houden vaak de meervoudsvorm -s. De meer
ingeburgerde leenwoorden krijgen soms het meervoudssuffix -en. Voor sommige
woorden geldt een meervoud op -s en -en (tests, testen), wat duidt op een verdergaande
aanpassing. Eenlettergrepige leenwoorden uit het Engels in het Fries zouden zich in
principe bij de voor het Fries gegeven regels aan moeten sluiten en -en krijgen. Om
dat na te gaan heb ik een aantal van dergelijke leenwoorden in een tabel op een rijtje
gezet, met hun meervoud in beide talen, geordend op Friese datering. De Friese
meervouden zijn gevonden in het WFT en de TDB. De derde kolom geeft het
meervoud van de Nederlandse equivalenten volgens Van Dale en/of de Woordenlijst
Nederlandse taal.
woord6
hit

meervoud Fr.

meervoud Ned.

datering Fr.

s

s

1975

shock

s

s

1973

plot

s

s

1969

spot

s

s

1969

jack

en s

s

1968

coach

en es

es

1966

jeep

s

s

1963

sten

s

s

1963

song

s

s

1960

flat

en s

s

1960

stunt

en s

s

1958

drum

s

s

1958

goal

en s

s

1957

strip

s

s

1956

test

en s

en s

1956

tank

en s

s

1948

trip

s

s

1946

lark

en

en

1941

truck

s

s

1945
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tip

s

s

1942

race

en s

s

1939

cake

en s

s

1938
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woord6
start

meervoud Fr.

meervoud Ned.

datering Fr.

s

s

1936

farm

s

s

1928

match

en

en es

1924

cape

en s

s

1922

frame

en s

s

1922

trust

s

s

1921

lift

en

en

1919

film

en s

s

1919

lunch

en

en es

1909

jyn/gyn

en

en s

1903

tram

en s

en s

1900

clown

en s

s

1895

sport

en

en

1894

kaaks

en

en

1888

club

en s

s

1869

rail

s

s

1864

toast

en

en s

1845

De Friese woorden krijgen vaker dan de Nederlandse -en in het meervoud.
Daarnaast zijn er vrij veel substantieven die naast -en ook -s hebben. Ook zijn er
vrij veel geleende woorden die in het Fries, net als de overeenkomende woorden in
het Nederlands, uitsluitend een -s-meervoud hebben. De tendens dat jongere
ontleningen in het Fries vaker -s dan -en hebben is eveneens waarneembaar.
Deze overeenkomsten ondersteunen de aanname dat het Fries Engelse leenwoorden
via het Nederlands opneemt en dat ze inclusief de meervoudsvorm geleend worden.
Het voorkomen van Friese -en-meervouden bij woorden die in het Nederlands
uitsluitend -s krijgen, wijst evenwel ook op aanpassing na ontlening.

Pseudo-ontleningen
Pseudo-ontleningen zijn die woorden die vreemd of ontleend lijken, maar dit niet
zijn. Het zijn vaak woorden die in de ontlenende taal verkort worden, of waarvan
een deel van de samenstelling wordt weggelaten. Soms krijgt het woord een extra
of (totaal) andere betekenis. Daarbij is het mogelijk dat dergelijke ontleningen in
meerdere talen (bijvoorbeeld Frans en Duits) voorkomen, maar soms is een dergelijke
pseudo-ontlening in slechts één taal gangbaar (Van der Sijs 1996: 40-41, 44).
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Pseudo-ontleningen die in het Nederlands en niet in het Frans of Duits voorkomen,
zijn onder andere box (loophek, Engels: playpen) en detective (speurdersroman,
Engels: detective story). Een pseudo-ontlening die in het Nederlands én het Fries
voorkomt, is hometrainer (in het Nederlands daterend uit 1954, in het Fries uit 1982).
Hometrainer komt ook voor in de ons omringende talen, in het Spaans en in de
Scandinavische talen.
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Hoewel dit dus geen echte ontleningen zijn, ligt er wel een Engels woord aan ten
grondslag en kan het voorkomen ervan in het Fries een aanwijzing zijn dat het Fries
van het Nederlands leent. Het Fries heeft inderdaad de beide genoemde
pseudo-ontleningen.
Het Fries kent de woorden detectiveferhaal (eerste attestatie 1941), detektiveroman
(1941), detektiveboek (1941) en detectivestory (1959). De verkorting detective komt
volgens de TDB voor het eerst voor in 1968. Het Nederlands heeft voor
detectiveverhaal, -roman, -boek resp. de jaartallen 1936, 1914 en 1934, terwijl de
verkorting detective in 1948 voor het eerst voorkomt (Aanvullingen WNT).
Detectivestory is niet aangetroffen in het WNT en Van Dale, en kan daarom hier niet
gedateerd worden.
In het Nederlands komt box in de betekenis ‘loophek’ voor het eerst voor in 1939.
Deze betekenis is een uitbreiding van de betekenis ‘afgeschoten ruimte in een grooter
geheel’ (Aanvullingen WNT) en komt niet voor in de omringende talen Duits en
Frans. Het Fries heeft deze betekenis echter wel en weer later dan het Nederlands:
het WFT geeft 1972, in een citaat van de redacteur, dus niet uit een bron, omdat hij
het woord kende. De TDB geeft als vroegste voorkomen 1989. Het Friese boks wordt
op schrift echter gemeden omdat het als nietnoodzakelijk leenwoord Friese varianten
als rinstek, boartersstek verdringt.
Bovendien heeft het Fries ook het Nederlandse loophek geleend voor box.
Het voorkomen van detective, boks en hometrainer in het Fries steunt de
veronderstelde wijze van ontlening in het Fries, omdat deze woorden in deze vorm
en betekenis in het Nederlands eerder voorkomen dan in het Fries.

Ontwikkelingen na ontlening
Na ontlening (via het Nederlands of rechtstreeks), als deel van het inburgeringsproces
en na volledige integratie, is het mogelijk dat leenwoorden andere of meerdere
betekenissen krijgen. Ook kunnen ze als onderdeel van samengestelde woorden
optreden of met een voor- of achtervoegsel een nieuw woord vormen. Een Nederlands
voorbeeld van betekenisuitbreiding is bunkeren, dat naast de oorspronkelijk Engelse
betekenis ‘de bunker(s) vullen, brandstof innemen’ tegenwoordig ook ‘flink eten’
betekent. De omringende talen Duits en Frans kennen deze betekenis van bunkeren
niet. Het Fries echter wel. Van Dale noteert deze betekenis voor bunkeren in 1976,
voor het Fries is de vermelding in het Fries woordenboek van 1985 de eerste
bewijsplaats.7 In de TDB is bunkerje voor het eerst overgeleverd in 1993, het WFT
heeft het lemma bunkerje niet.
Een tweede voorbeeld is het substantief lift. Het Nederlands en Fries kennen beide
een daarvan afgeleid werkwoord dat in het Engels niet bestaat: respectievelijk liften
in het Nederlands en lifte/liftsje in het Fries. De Nederlandse vorm liften wordt in
1950 voor het eerst in een woordenboek opgetekend (Van Dale). Aangezien
woordenboeken nieuwvormingen pas opnemen nadat ze hun bestaansrecht hebben
bewezen en ingeburgerd zijn, mag worden aangenomen dat liften in het decennium
voor 1950 gedateerd moet worden.8 De oudste Friese attestatie van de vorm lifte is
1945 en die van liftsje 1959 (beide in het WFT). Het
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min of meer tegelijk ontstaan van deze betekenis in beide talen wijst op een verband.
Overname van de Nederlandse betekenis in het Fries ligt gezien de taalverhoudingen
meer voor de hand dan andersom. Dat het Fries ook van lift afgeleide
werkwoordsvormen lifte/liftsje heeft, steunt de veronderstelling dat het Fries via het
Nederlands uit het Engels leent of de daarna in het Nederlands gevormde afleidingen
overneemt.
Na ontlening kunnen met de leenwoorden samenstellingen gevormd worden. In het
Fries komen veelal dezelfde samenstellingen voor als in het Nederlands. Zo bevat
de TDB tal van samenstellingen met kompjûter als eerste of laatste lid die het
Nederlands ook heeft: kompjûterspultsje - computerspelletje, kompjûterprogramma
- computerprogramma, spultsjekompjûter - spel(letjes)computer enz.
Het Nederlands heeft een aantal samengestelde werkwoorden met een Engels deel,
zoals inplannen, intapen, opboksen, omturnen, uittesten die in het Nederlands gevormd
zijn (Van der Sijs 1996: 335) en beslist niet op samengestelde Engelse vormen
teruggaan.9 Het Fries kent al deze samenstellingen ook: ynplanne, yntape, opbokse,
omturne, útteste. Opbokse is zelfs inclusief de verbinding opboksen tegen - opbokse
tsjin geleend.
Afleidingen op basis van of samenstellingen met Engelse leenwoorden vertonen
in het Fries ontwikkelingen die overeenkomen met die in het Nederlands. Het lijkt
er bij deze ontwikkelingen op dat dergelijke vormen geleend zijn uit het Nederlands
en niet het gevolg van interne Friese processen en ontwikkelingen zijn.

Spelling
Het Nederlands en het Fries gaan op verschillende manieren om met de spelling van
uit het Engels geleende woorden. Het Nederlands past de spelling niet of nauwelijks
aan, het Fries heeft twee mogelijkheden om Engelse woorden te spellen. Tot 1982
was er geen regeling voor de spelling van vreemde woorden in het Fries en werden
leenwoorden uit vreemde talen op allerlei manieren gespeld. De oudere, mondeling
geleende Engelse woorden werden veelal geschreven volgens de verbasterde uitspraak,
die ontstond omdat men weinig of geen kennis had van de brontaal. Vormen als
prêrje (prairie), miting (meeting), watsjekou (what (do) you call)10, makade
(MacAdam) getuigen hiervan. Jongere, vaak schriftelijk geleende vormen komen tot
1982 in fonetische spelling voor of in niet-aangepaste vorm (frame - freem, match mets, closet - kloset).11
In 1982 stelde de provincie Fryslân een regeling voor de spelling van vreemde
woorden vast en sinds dat jaar kunnen Engelse leenwoorden vanuit twee principes
gespeld worden: de Nederlandse schrijfwijze kan overgenomen worden, met
aanpassing aan het Friese morfologische systeem, of men kan de Engelse woorden
aan het Friese spellingsysteem aanpassen. Deze tweede mogelijkheid laat zien dat
het Fries een eigen weg kan gaan. De hoofdregel voor het in het Fries spellen van
alle vreemde woorden stelt echter dat moet worden uitgegaan van de Nederlandse
schrijfwijze van die woorden (Oosterhaven 2000: 9).

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

44
De regels voor de spelling van vreemde woorden impliceren dus dat die woorden
via het Nederlands zijn ontleend. Het lijkt mij duidelijk dat de formulering van deze
spellingsregels op zichzelf al aangeeft dat het Nederlands voor het Fries eerder de
brontaal is voor Engelse leenwoorden dan het Engels zelf.

Conclusie
Bij het bestuderen van de diverse aspecten die met het lenen van Engelse woorden
in het Fries te maken hebben, blijkt steeds dat er verbanden bestaan tussen de Engelse
leenwoorden in het Fries en die in het Nederlands. Het Nederlands en het Fries hebben
zo goed als alle Engelse leenwoorden gemeenschappelijk. De leenwoorden in het
Nederlands hebben gemiddeld een eerdere datering. Er mag dus worden aangenomen
dat de woorden op het tijdstip van lenen al in het Nederlands aanwezig zijn.
De paar eerder genoemde en beschreven exclusief Friese leenwoorden wijzen erop
dat ontlening buiten het Nederlands om wel tot de mogelijkheden behoort. Maar dan
moet er rechtstreeks contact zijn met de brontaal en moet na ontlening het woord
ook nog integreren. De zes gevonden ontleningen stammen bijna allemaal uit een
tijd dat het Nederlands minder dominant was en het Fries zich meer ontwikkelde los
van de sterke beïnvloeding door het Nederlands, zoals die zich in de laatste vijftig
jaar manifesteert.
Na het opnemen van de leenwoorden zijn er opvallende overeenkomsten waar te
nemen. Dat geldt voor de integratie van geleende werkwoorden en voor de
werkwoorden die op basis van geleende substantieven gevormd zijn.
De werkwoorden worden niet altijd in de werkwoordsklasse opgenomen waarin
ze volgens de regels wel terecht zouden moeten komen. Verder verloopt de
meervoudsvorming van substantieven in beide talen voor een belangrijk deel gelijk,
waarbij de Friese meervouden soms tegen de eigen regels in gevormd worden. Tot
slot hebben beide talen ook overeenkomende pseudo-ontleningen, woordvormingen
en betekenisontwikkelingen. Ook hier blijkt uit de gevonden overeenkomsten, dat
de stelling dat het Fries leenwoorden uit het Engels via het Nederlands leent, zeer
aannemelijk is. De gevonden verschillen in aanpassing tussen Fries en Nederlands
ontkrachten deze conclusie niet, maar wijzen op interne Friese ontwikkeling na
overname uit het Nederlands.

Interpretatie: contact en prestige
De provincie Fryslân is onderdeel van Nederland en heeft deel aan de Nederlandse
en globale cultuur. Er zijn geen natuurlijke obstakels die taalcontact tussen Fries en
Nederlands belemmeren. Door de historisch gegroeide taalcontactsituatie met het
Nederlands als taal voor de officiële, formele domeinen en het Fries voor de
niet-officiële, informele domeinen wordt de dominante positie van het Nederlands
versterkt. De algemene Nederlandse cultuur, die zich manifesteert in de media, bij
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de overheden en in het onderwijs, en waar de inwoners van Fryslân ook deel aan
hebben, is in Fryslân Nederlandstalig. De
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groep die actief en min of meer professioneel het Fries als schrijftaal gebruikt, is
klein en bestaat uit journalisten, schrijvers, wetenschappers, onderwijzers en politici.
Zij produceren in verhouding tot het Nederlands een zeer beperkte hoeveelheid
Friestalige geschriften waarmee ze ook nog eens lang niet iedere Friestalige bereiken,
laat staan iedere niet-Friestalige. In informeel huishoudelijk verkeer, op bijvoorbeeld
internetforums of in chatboxen wordt relatief weinig Fries gebruikt. In het algemeen
geldt, dat de meeste inwoners van Fryslân op schrift het Nederlands veel beter
beheersen dan het Fries en dat men daarom bij voorkeur ook in het Nederlands actief
schriftelijk communiceert. Het zelfde geldt voor passieve schriftelijke communicatie:
gebrekkige beheersing van het Fries-lezen maakt dat men liever Nederlands leest
dan Fries.
Nieuwe woorden die de Friestalige tegenkomt, leent en opneemt, staan dus vaak
in Nederlandstalige geschriften.
Friese neologismen op basis van een Engels woord zijn veelal leenwoorden of
leenvertalingen uit het Nederlands. Uit onderzoek bleek dat 19% van de gevonden
neologismen uit het tijdperk 2000-2002 uit het Engels zijn geleend. Bijna alle Engelse
leenwoorden in het Fries hadden een Nederlands equivalent dat vaak ouder was dan
de Friese vorm. Wat het Fries betreft, lijkt het er op dat met zoveel ontleningen en
neologismevorming op regionaal niveau al neologismevorming op landelijk of globaal
niveau voorafgegaan is (Sijens 2004: 275, 279, 281). Dit geldt zeker voor ontleningen
aan het Engels, waarbij de neologismevorming bijna zeker eerst in het Nederlands
heeft plaatsgevonden en daarna in het Fries. De reden daarvoor kan zijn dat Friestalige
stukken heel vaak op basis van Nederlandse stukken geschreven worden en handelen
over zaken die in de Nederlandse en Nederlandstalige context al beschreven zijn of
plaatsvinden. Een illustratie daarvan is het volgende bericht dat overgenomen is van
de website van Omrop Fryslân:
Wrâldprimeur foar Batavus. In ‘velglint-automaat mei stabilisator’, dat is
de wrâldprimeur fan Batavus. It fytsefabryk op It Hearrenfean krijt de
masine nije wike. De masine kin yn in oere folautomatysk santich tsjillen
foarsjen fan fellingen.
De felling is belangryk om't it lekke bannen tefoaren komt. It stabilisearjen
keart it brekken fan spaken (sic) op. Holland Mechanics ûntwikkele de
masine (www.omropfryslân.nl, 25 april 2002).12
Het woord velglint-automaat wordt in het Nederlands weergegeven, wat wijst op de
Nederlandse context van waaruit dit Friestalige bericht is opgesteld.
Bij het eerste lenen van een uiting wordt op z'n minst enige kennis van de brontaal
verondersteld. Men moet immers weten wat de te lenen uiting betekent. Wanneer in
het Nederlands voor het eerst een bepaald woord uit het Engels wordt geleend, kent
(kennen) de lener(s) dus de betekenis. Het Engels is de brontaal en de leners hebben
kennis van het Engels. Voor het Fries geldt echter dat het Engels niet de brontaal is,
maar het Nederlands. De Friestaligen
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die Engelse woorden lenen, hebben allemaal kennis van de brontaal Nederlands.
Bovendien is het proces van lenen dan al gevorderd. Het eerste stadium van een
kleine groep die leent, wordt in feite overgeslagen. Veel Engelse leenwoorden komen
het Fries binnen op het moment dat ze in het Nederlands al in een bredere groep
verbreid zijn. Van der Sijs (1996: 15) stelt dat wanneer een woord zich van de kleine
groep naar de massa verbreidt, de ontlening binnen de Nederlandse taal plaatsvindt.
Dit zou op basis van het in dit artikel beschreven patroon kunnen worden uitgebreid
tot de Nederlandse én de Friese taal.
Bij het opnemen en integreren van leenwoorden speelt de factor van het prestige
en de status van de brontaal ook een rol (Van der Sijs 1996: 14-15). Het Nederlands
heeft in Fryslân veel prestige en een hoge status. Ook het Engels heeft de laatste
honderd jaar aan prestige gewonnen en kan tegenwoordig gezien worden als de meest
prestigieuze taal die er bestaat. Het gebruik van Engelse woorden in het Fries is
daarom net zo normaal als in het Nederlands.
Het antwoord op de in de titel van dit artikel geciteerde vraag ‘In Fryske
detektive-roman, kin det, mei diet, moat det?’ zou ik daarom als volgt willen
formuleren: ‘Het kan niet anders, het mag en het zal wel moeten’.
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Eindnoten:
1 Jan Piebenga: It Heitelân 1941, 182. Vertaling: ‘Een Friese detectiveroman, kan dat, mag dat,
moet dat?’
2 Recent betekent hier de negentiende, de twintigste en de beginjaren van de eenentwintigste
eeuw. De totstandkoming van de Friese woordenschat in de voorgaande eeuwen blijft buiten
beschouwing.
3 Van der Sijs (1996, 12) noemt in de definitie als ontlenende taal Nederlands. Maar haar definitie
is natuurlijk ook op andere talen toe te passen.
4 Bij het zoeken naar dateringen is het zaak om dieper te graven dan het jaartal alleen, zoals blijkt
uit het volgende voorbeeld. Het leenwoord seks wordt in het WFT gedateerd op 1915 en in het
Nederlands na 1950 (Van Dale), 1963 (WNT). Een kloof van wel veertig jaar die op z'n minst
interessant te noemen is en zeker onderzocht moet worden. Het citaat waarop de datering berust,
is van de Friese auteur Douwe Kalma: ‘Tsjinje wy him dos dalik in bidimjend middel ta en
skriuwe wy him lange tiden rêst for, hwent oars scoe seks einje kinne yn in delirium, dêr't er
dochs biwarre for bleaun wirde moat’ (vertaling: ‘Dienen wij hem meteen een kalmerend middel
toe en schrijven wij hem langdurige rust voor, want anders zou seks kunnen eindigen in een
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delirium, waar hij toch blijvend voor bewaard moet worden’.) (D. Kalma: De Jongfryske
Biweging [Dokkum, 1915]). Het citaat riep meteen vraagtekens op en na onderzoek bleek dat
het niet om het zelfstandig naamwoord seks ging, maar om het onbepaald voornaamword soks
(zoiets).
De vorm seks berust op een scanfout. De tekst van de publicatie van Kalma is indertijd gescand
voor de TDB en daarbij is de enigszins gerafelde o uit het boekje uit 1915 door de scanner als
e geïnterpreteerd. Bij de correctie met behulp van een spellchecker is dat natuurlijk niet
opgevallen omdat seks een correct gespeld woord was. Bij het bewerken van het artikel seks
voor het WFT werd het betreffende citaat echter toegevoegd, omdat het de datering van seks
aanzienlijk zou vervroegen, want het op een na oudste citaat is van 1973. Helaas is het citaat
rechtstreeks uit de TDB overgenomen en is er niet meer naar de originele tekst gekeken.
Ladyshave is aanvankelijk een typeaanduiding van een scheerapparaat van het merk Philips,
waarmee vrouwen ongewenst lichaamshaar kunnen verwijderen, en wordt later een soortnaam.
Het Friese citaat uit 1974 duidt al op de soortnaam: De lady-shave is rynsk brúkt (vertaling: De
lady-shave is royaal gebruikt). (R.R. van der Leest: It moaiste famke fan Antarctica. Buitenpost,
1974).
De spelling van Engelse leenwoorden in het Fries kan op twee manieren; zie de paragraaf over
spelling. In deze tabel is gekozen voor de vorm die aansluit bij oorspronkelijke schrijfwijze.
De spelling van Engelse leenwoorden in het Fries kan op twee manieren; zie de paragraaf over
spelling. In deze tabel is gekozen voor de vorm die aansluit bij oorspronkelijke schrijfwijze.
In het woordenboek Nederlands-Fries wordt bij bunkeren de vertaling bunkerje gegeven met
de toevoeging lett. & fig. Met de fig. (figuurlijk) zal de betekenis ‘flink eten’ bedoeld zijn. Het
WNT, Aanvullingen, geeft bij bunkeren in deze betekenis ook aan dat dit figuurlijk taalgebruik
is.
Op internet zijn sites met teksten uit 1945 te vinden waarin sprake is van liften in de betekenis
‘meerijden’: www.kelpin.nl/fred/artikelen/logboek2.pdf en
http://home.hetnet.nl/~jckoopmans/45.htm (d.d. 6-11-2006).
Er komen wel ontleende Nederlandse werkwoorden voor die afgeleid zijn van Engelse
samengestelde werkwoorden: in/uitchecken van to check in/out, in/uitfaden van to fade in/out,
in/uitloggen van to log in/out en tot slot overrulen dat van to overrule komt (Van der Sijs 1996,
335).
Volgens Van Dale: ‘(1857) verklaard als <Eng. what (do) you call?’
De letters v en z komen niet als beginletter van Friese woorden voor, terwijl de c, q en x in de
Friese spelling niet gebruikt worden. De c wordt wel in de combinatie ch gebruikt, buiten deze
combinatie om wordt in plaats van de c al naar gelang de uitspraak een k of s gebruikt. De qu
in Franse leenwoorden wordt meestal met kw geschreven en de x in Griekse of Latijnse
leenwoorden als ks.
Vertaling: Wereldprimeur voor Batavus. Een ‘velglint-automaat met stabilisator’, dat is de
wereldprimeur van Batavus. De fietsenfabriek in Heerenveen krijgt deze machine volgende
week. De machine kan in een uur volautomatisch zeventig wielen voorzien van velgen. De velg
is belangrijk omdat hij lekke banden voorkomt. Het stabiliseren voorkomt het breken van spaken.
Holland Mechanics ontwikkelde de machine.
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Ludo Beheydt
........... De deconstructie van de mythe
Kroniek cultuur en maatschappij
Het ‘beeld van een bestendig Nederland is [...] gezichtsbedrog en berust
op de gedachte dat het huidige Nederland een directe en onproblematische
voortzetting vormt van de oude Republiek der Verenigde Provinciën’
(Leerssen 2006: 9).
De natie is gezichtsbedrog. Dat is de boodschap waarvan moderne historici en
letterkundigen ons willen overtuigen. Het citaat van Joep Leerssen, uit de inleiding
van zijn boek De bronnen van het vaderland dat ik als motto aan het begin van deze
kroniek plaats, is daar een symptomatisch staaltje van. Historici en letterkundigen
hebben elkaar gevonden in het grote historische deconstructieproces. De nationale
cultuur en de cultuur van de natie die uit het nationalisme van de negentiende eeuw
zijn ontstaan, worden tegenwoordig deskundig ontmanteld en de finale
ontmythologisering van de nationale identiteit wordt meedogenloos uitgevoerd. De
uitgangspunten van die postmoderne sloop worden door Leerssen netjes op een rijtje
gezet: 1. identiteit is een historisch product, 2. identiteit wordt gecultiveerd om
houvast te verschaffen in politieke onzekerheid, 3. identiteit is een silhouet dat vorm
krijgt aan zijn buitenkant, en 4. identiteit komt van buitenaf en wordt op een
buitenwereld bevochten (16).
Die uitgangspunten vormen eigenlijk het credo van de postmoderne historici en
literatuurhistorici. In het kielzog van de onderhand wat gedateerde theorieën van
Benedict Anderson en Eric Hobsbawm promoten zij het reductionisme dat de natie
slechts een ‘verbeelde gemeenschap’ is en de nationale identiteit het resultaat van
een ‘verzonnen traditie’. Leerssen doet niet anders. Met veel aplomb en flair vertelt
hij hoe uit het ‘kruiend ijs’ van het statensysteem na de val van Napoleon in de
negentiende eeuw het hedendaagse Nederland moeizaam cultureel en geografisch
werd afgebakend. In dit turbulente proces fungeerde het ‘muitzieke’ België als
provocateur en katalysator, want door de Opstand van 1830 werd een grens getrokken
dwars door het taalgebied. Daarmee was de negentiende-eeuwse formule
staat=natie=taal behoorlijk in diskrediet gebracht en drong een herdefinitie van de
natie zich op. De beruchte slogan van de Vlaamse literator Prudens van Duyse ‘De
taal is gansch het volk’ was hier plotseling door de feiten gelogenstraft. Een nieuwe
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profilering van de natie werd toen ingezet, waarin letterkundigen, politici en filologen
in een welhaast symbiotisch samenspel Nederland gestalte gaven als een cultuurnatie.
Leerssen formuleert het zo: ‘Cultuurnationalisme manifesteert zich overal in Europa
als een cultivering van de cultuur’ (12).
Die cultivering van de cultuur nam de vorm aan van ‘inventariserende beschrijving,
creatieve navolging of propagandistische proclamatie. Het cultureel nationalisme
omvat dan ook activiteiten zoals het samenstellen van woordenboeken, het opstellen
van taalactivistische manifesten, het uitgeven van oude teksten, het houden van
congressen en het oprichten van standbeelden’ (12). De bronnen van het vaderland
toont aan de hand van onder meer de zoektocht naar de oorspronkelijke versie van
Reinaert de Vos, hoe de nationale verkaveling van de cultuur een negentiende-eeuws
constructieproces is geweest dat in het verlengde lag van de natievorming. Leerssen
prikt, vaak badinerend en varend op het kompas van Anderson en Hobsbawm, de
‘Nederlandse literatuur’ door als de waan van de dag. En het moet gezegd: hij doet
dat met verve. Hij weet overtuigend aan te tonen dat de schone letteren in de
negentiende eeuw in hun poëticale agenda allesbehalve tijdloos of wereldvreemd
waren en dat de taalkundige, filologische en letterkundige activiteit van de culturele
elite onder een nationaal gesternte plaatsvond.
Leerssens boek imponeert door zijn filologische grondigheid en door zijn
onverdroten rechtlijnigheid en overtuigt door zijn stilistische bravoure. Anders dan
we van wetenschappers gewend zijn, vermeit hij zich in metaforische spielereien en
karikaturale voorstellingen om ons van zijn basisstelling te overtuigen. Van elk een
voorbeeld. Als hij het heeft over de tegenstrijdige nationale aanspraken op de Reinaert,
formuleert hij dat zo:
De vossenjacht biedt geen rechttoe-rechtaantraject door de
wisselvalligheden van de negentiende eeuw. Wie de streken en de
sluipwegen van de vos wil volgen, komt door veel terreinen en zal hem
soms uit het oog verliezen. Zijn burcht heeft veel in- en uitgangen;
omwegen en sluipwegen zijn integraal deel van de te volgen route (17).
Die beschrijving van de ‘vossenjacht’ wordt hier als een metaforisch plaatje van de
jacht op culturele identiteit gepresenteerd, en de lezer is meteen bereid het voor waar
aan te nemen. Wat de karikatuur betreft: ook die staat herhaaldelijk in functie van
de basisstelling dat naïeve letterkundigen in historicistische verblinding mede de
Nederlandse identiteit hebben geconstrueerd. Bilderdijk krijgt de volgende karikatuur
mee:
De megalomane egoïst ‘Bulderdijk’ torende boven de literatuur en de
letterkunde uit, was gezien als dichter en als geleerde, zwaaide de scepter
over de letterkundige tak van het Koninklijk Instituut (de zogeheten
‘Tweede Klasse’) én was notoir lastig in de omgang (24).
Wat voor redelijks valt nu van zo'n sujet te verwachten, denkt de lezer.
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Mijn bezwaren tegen het stilistisch overrompelende boek van Leerssen zijn de
volgende: de visie is vernauwend, de selectie van de gegevens is bevooroordeeld en
de basisstelling is aanvechtbaar.
Om met het laatste te beginnen: de Nederlandse culturele identiteit is niet het
product van een negentiende-eeuws nationalistisch discours. Die Nederlandse identiteit
is veel ouder. Al in de zestiende en de zeventiende eeuw heeft een Hollandse culturele
elite, in een golf van protonationalisme, de Nederlandse culturele identiteit vorm
gegeven, zoals ik omstandig in mijn boek Eén en toch apart (2002: 111-123) heb
betoogd. Politici, literatoren, filologen, taalkundigen en beeldend kunstenaars hebben
in de zeventiende eeuw gezamenlijk de culturele identiteit vorm en historische wortels
gegeven. Hugo de Groot publiceerde tezelfdertijd in het Latijn, in het Engels en in
het Nederlands zijn Tractaet van de oudtheyt van de Batavische nu Hollandsche
Republique (1610), waarmee hij tegenover de buitenwereld de Nederlandse politieke
eigenheid poneerde. In de literatuur verheerlijkte P.C. Hooft in Geeraert van Velsen
(1613) de eigen gezagsvorm van de Republiek en in Baeto (1617) de legendarische
stamvader der Bataven. Ook Vondel droeg met zijn Gysbrecht van Aemstel (1638)
bij tot de roem van de Nederlandse identiteit, zich daarbij baserende op W. van
Houthoevens D'oude chronycke ende historien van Hollandt (1620). En Rembrandt
(Het eedverbond der Batavieren 1661, De eendracht van het land 1642), maar ook
Jurriaen Ovens, Otto van Veen, Gerard ter Borch en vele andere kunstenaars gaven
de Nederlandse protonationale identiteit artistiek gestalte. Historieschrijvers als
Joannes Gysius, Emmanuel van Meteren, Pieter Bor en weer P.C. Hooft zorgden
voor de historische inbedding van de culturele identiteit.
Ook taalkundig en filologisch werd daar hard aan gewerkt. Door standaardisering,
door purisme en door een golf van taalactivistische geschriften werd de taal zelfs bij
uitstek de drager van de Nederlandse culturele eigenheid. Kortom, alles wat Leerssen
als bewijs aandraagt voor de afbakening van de natie en de cultivering van de cultuur
in de negentiende eeuw, was al nadrukkelijk aanwezig in de zeventiende eeuw. Ik
ben zo vrij om ter adstructie van mijn stelling Leerssens heuristische afstreeplijstje
van de ‘cultivering van de cultuur’ (171) op de Nederlandse zestiende en zeventiende
eeuw toe te passen met telkens één voorbeeld ter staving:
[1a] De inventarisatie van de taal: Twe-spraack van de Nederduytsche letterkunst
(1584);
[1b] Engagement voor de taal: debatten over taalnorm: Vondel (1650) Aenleiding
ter Nederduitsche dichtkunst;
[1c] De mobilisatie van taal: taalactivisme: S. Stevin: Uytspraeck van de weerdicheyt
der Duytsche tael;
[2a] De inventarisatie van discours: W. van Houthoeven (1620): D'oude chronycke
ende historien van Hollandt;
[2b] Engagement voor discours: bijbelvertaling: Statenbijbel (1637);
[2c] De mobilisatie van het discours: manifest voor nationale literatuur: Roemer
Visscher: Sinnepoppen (1614, voorrede);
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[3a] De inventarisatie van artefacten: historisch belangrijke plaatsen: graf van Willem
van Oranje (Delft);
[3b] Engagement voor artefacten: praalgraf van Willem van Oranje (Delft);
[3c] Mobilisatie van artefacten: penningen ter gelegenheid van het overlijden van
Michiel de Ruyter (1676);
[4a] De inventarisatie van praktijken: Jacob Cats (1632): Spiegel van den ouden en
den nieuwen tijd (spreekwoordenverzameling), J. & C. Luiken (1694): 100
Verbeeldingen van ambachten;
[4b] Engagement voor praktijken: Geuzenliedboek (1574) met meer dan 20
herdrukken;
[4c] Mobilisatie van praktijken: prijsvragen.

Zoveel wordt duidelijk uit dit lijstje: de Nederlandse identiteit werd al in de zestiende
en de zeventiende eeuw geconstrueerd en afgebakend. De negentiende eeuw hervat
die cultivering onder invloed van het nationalisme. Doordat Leerssen de selectie van
zijn bewijsmateriaal beperkt tot de negentiende eeuw, komt hij tot een
bevooroordeelde conclusie. Ruimere lectuur over andere perioden van de geschiedenis,
zoals bijvoorbeeld het onvolprezen 1650 Bevochten eendracht, had hem daarvoor
kunnen behoeden. Zijn visie is ook vernauwend omdat hij het cultuurnationalisme
beperkt tot een ‘driehoeksverhouding van dichters, politici en filologen’ (14). Het
cultuurnationalisme is niet enkel een zaak van deze driehoekssamenwerking. Het is
veeleer het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de hele culturele bovenlaag.
Ook historici, kunsthistorici en kunstenaars nemen deel aan dit constructieproces,
zoals zo mooi geïllustreerd wordt door een ander boek dat ik hier op de bespreektafel
heb: Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830 (2005) van Peter
Rietbergen en Tom Verschaffel. Dit boek is eigenlijk complementair aan het boek
van Leerssen, omdat het zo overtuigend aantoont dat ook historici en schilders in de
negentiende eeuw de natie en de culturele nationaliteit vorm gegeven hebben.
Aangezien dit boek zowel de periode 1815-1830 (de periode van de eenheid van de
Verenigde Nederlanden) als de periode na 1830 (de scheiding tussen België en
Nederland) behandelt, kunnen we heel mooi de constructieactiviteiten volgen: eerst
in dienst van de eenheid, daarna in dienst van de scheiding.
Meteen na 1815 doet de regering er alles aan om de ‘eenheid van het nieuwe
vaderland’ te beklemtonen. Onder historici wordt er in 1826 een prijsvraag
uitgeschreven voor een ‘algemene geschiedenis der Nederlanden’ en schilders uit
noord en zuid schilderen historiserende taferelen die de eenheid of de gezamenlijke
traditie in de verf zetten. Zo schildert de Zuid-Nederlandse schilder Matthijs van
Bree in 1817 Willem de Zwijger in 1578, te Gent, de zaak der Roomsgezinden
verdedigend. En de historieschilder Jan Kamphuijsen produceert in 1817 een Allegorie
op de vereniging van de Nederlandse schilderscholen en de terugkeer van de
kunstwerken onder de heerschappij van honing Willem I. Op het schilderij (17) is
de hereniging van de Vlaamse en Nederlandse schilderschool gesymboliseerd door
de bustes van Rembrandt en Rubens. Op die manier
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nemen de schilders deel aan de eenheidsbevorderende propaganda van de Verenigde
Nederlanden.
Na 1830 zien we een volledig ander ceremonieel. Dan gaan België en Nederland
een heel eigen geschiedschrijving aan. Nederland krijgt in 1860 een ‘nationale’
leerstoel voor de nieuwe ‘vaderlandse geschiedenis’, die als eerste door R. Fruin
bezet wordt, de schrijver van de beroemde nationale geschiedenis Tien jaren
1588-1598, waarin hij onder meer verklaarde:
Geen voorbijgaand misverstand had de scheuring teweeggebracht, maar
een diepgaand verschil tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden,
in afkomst, in volksaard, in geschiedenis, in godsdienst, in regeringsvorm,
in maatschappelijke toestand (1959: 280).
Een totaal ander geluid dus dan voor 1830. Ook de schilders gaan nu hun aparte,
nationale gang. De historieschilders richten zich nu op de Bataafse oorsprong. Barend
Wijnveld jr. schildert in het spoor van Rembrandt Civilis spoort de Batavieren tot
opstand aan (ca. 1860), waarbij de Bataven natuurlijk de voorvaderen zijn van de
huidige bewoners van Nederland (95). Ook de nabije Nederlandse heldendaden uit
de Opstand van 1830 worden in beeld gebracht. Martinus Schouman schildert Het
in de lucht springen van Van Speijks kanoneerboot (1831), daarmee herdenkend dat
Van Speijk liever zijn boot - en zichzelf - in de lucht liet vliegen dan hem in handen
te laten komen van de Belgen. En natuurlijk komen er nu ook staatsieportretten van
de Nederlandse vorst als nationaal symbool. Kruseman schildert het staatsieportret
van Willem II (1842) (105). In België richt de nieuwe Belgische schilderschool haar
aandacht op het eigen verleden. Nicaise de Keyser schildert De slag der Gulden
Sporen in 1302, een veldslag die symbool staat voor de Belgische vrijheidsstrijd
tegen de Fransen (89), en Gustave Wappers vervaardigt een indrukwekkend beeld
van De septemberdagen van 1830 (70) om de verdrijving van de Nederlanders te
herdenken. Ook in België komen er nu eigen staatsieportretten die als propaganda
kunnen gelden: portretten van Koning Leopold I door onder meer Franz Winterhalter
(1843-1849), Nicaise de Keyser (1856), Lieven de Winne (vóór 1868). En net zoals
in Nederland komt er nu ook een Belgische golf van patriottische geschiedschrijving
die zorgt voor de historische legitimatie van het ‘nieuwe’ land. Broedertwist is in
feite een boek dat als begeleidende catalogus fungeerde bij de tentoonstelling die
eerst in Den Bosch en daarna in Leuven de afscheiding van noord en zuid in 1830
memoreerde. Het prachtig geïllustreerde boek past volledig in de deconstruerende
historiografie.
Aansluitend bij dit boek is het verhelderend om het ware verhaal van het jaar 1830
te volgen in het boek dat de historicus-journalist Rolf Falter daarover geschreven
heeft: 1830. De scheiding van België, Nederland en Luxemburg (2005). Ook Falter
probeert de geschiedenis nu te reconstrueren, ontsmet van ‘nationale en
nationalistische virussen’. Ook hij schaart zich achter de ontmaskeraars van mythes,
zoals blijkt uit zijn klacht aan het begin van het boek:
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Het is soms verbijsterend te zien hoe nog in de hele vorige eeuw zeer
wetenschappelijke werken verschenen waarin het bronnenmateriaal werd
gemanipuleerd om vrij emotionele interpretaties te ondersteunen (8).
Het spannende aan het boek van Falter is, dat hij op basis van goed uitgevlooid
bronnenmateriaal de complexe motivatie en de zeer menselijke kantjes van de
betrokkenen blootlegt. Hij toont bijvoorbeeld hoe koppigheid en financieel belang
het handelen van Willem I in de confrontatie met het muitende België bepaalden.
Falters boek is een demythologiserend verhaal van opportunisme, vertwijfeling,
eigenbelang, sluwheid, berekening en andere zeer menselijke eigenschappen die
samen de loop van de geschiedenis bepalen, in dit geval de geboorte van de nieuwe
Belgische natie. Als inleiding op een bredere geschiedenis van België is Falters boek
beslist een aanrader. Het is zo grondig gedocumenteerd dat de lezer klaar is voor een
ruimer overzichtswerk.
Dat is bijvoorbeeld het mooie kijk- en leesboek van Mare Reynebeau, De
geschiedenis van België in woord en beeld. Dit is een echt nationaal ‘feestboek’,
uitgegeven naar aanleiding van 175 jaar onafhankelijkheid van België. Dat feestelijke
zit al in de schitterende lay-out van deze jubileumuitgave. Vele schitterende
kleurenfoto's, portretten, kaarten en kaderteksten fleuren deze pronkeditie op. Maar
toch is dit boek niet zomaar een koffietafelboek geworden. De auteur is zich zeer
goed bewust van de historische toevalligheden en wisselvalligheden die het lot van
België hebben bepaald. Hij doet een interessante poging om aan te geven dat België
meer is dan een ‘kunstmatige’ constructie van de grootmachten, meer ook dan een
land met een onleefbare noord-zuidtegenstelling. Hij beseft daarbij wel dat
geschiedschrijving geen neutrale of abstracte bezigheid is en dat zeker de
populariserende schrijver die voor een breed publiek een begrijpelijk beeld wil
scheppen, orde moet aanbrengen in ‘brokstukken, fragmenten en overblijfselen, met
getuigenissen, voorwerpen, teksten of gebouwen, zonder pasklare handleiding’. En
deze auteur doet dat goed. Hij toont zonder al te uitgesproken emotionele
betrokkenheid hoe een door wisselvalligheden ontstane unitaire Belgische cultuur
onder invloed van de democratisering langzaam geëvolueerd is tot een tweeledig
land met een verschillende sociale en economische levenssfeer, maar vooral ook met
een verschillende taal. Hoewel dit boek eigenlijk een soort nationaal feestmonument
zou moeten zijn, is het toch geen propagandawerk geworden. En dat heeft vooral te
maken met twee lovenswaardige initiatieven van de auteur. In de eerste plaats vermeld
ik zijn zeer vlotte, leesbare en objectiverende stijl. Als inleiding op de Belgische
Revolutie van 1830 schrijft hij bijvoorbeeld:
In 1830 wilde niemand dat België onafhankelijk zou worden. Maar het is
er toch van gekomen omdat het op een bepaald moment niet anders kon.
De Belgen hebben er dan maar het beste van gemaakt. Ze stichtten een
erg liberale, maar ook elitaire staat (37).
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Dit soort afzijdige commentaar, samen met de anekdotisch gelardeerde
verhaalstructuur, zorgen voor continu leesplezier. Het tweede initiatief van de auteur
dat dit boek zo toegankelijk maakt, bestaat uit de vele functionele illustraties en
kaderteksten over de meest uiteenlopende aspecten van de ‘Belgische’ cultuur. Het
boek is daardoor een labyrintisch cultureel mozaïek van België. Je leest telkens weer
intrigerende tekstkaders over een opvallend product, kunstwerk, getal, of over de
spraakmaker van een periode. Zo lees je bij de kunstwerken even goed over Van
Ostaijens Bezette stad, als over Kuifje of over Magrittes ‘trahison des images’. Bij
de spraakmakers figureren naast Hendrik Conscience zowel Koningin Elisabeth als
Koen Wauters. Dit boek is beslist een aanrader als documentatie bij de cursus ‘cultuur
en maatschappij’ vanwege zijn goed geïllustreerde en toch beknopte totaaloverzicht,
zowel historisch als cultureel.
Van een heel andere orde zijn de eerste twee delen van de negendelige
wetenschappelijke reeks over 175 jaar België, de Nieuwe geschiedenis van België
onder hoofdredactie van Vincent Dujardin, Michel Dumoulin, Emmanuel Gerard en
Mark van den Wijngaert, naar goed-Belgische gewoonte verdeeld over Franstalige
en Nederlandstalige historici. Dit werk is, anders dan dat van Reynebeau, een poging
om een grootse synthese te bieden van de Belgische geschiedenis. Het is bedoeld als
de opvolger van de magistrale Histoire de Belgique van Henri Pirenne. Na het honderd
jaar oude patriottische werk van deze grootmeester zou een ploeg van historici een
nieuw geschiedverhaal brengen, ontdaan van negentiende-eeuwse nationalistische
mythes. Ook hier dus, ligt aan de basis de wil om los te komen van de ideologische
vertekening. Het zal dan ook niet verbazen dat dit eerste deel van 678 pagina's wordt
ingeleid door de hoofdredactie met een verhaal over de geschiedschrijving in België
van 1830 tot nu. Jammer genoeg is dit stuk, dat behartigenswaardige inzichten bevat
over geschiedenis en ideologie, het verband tussen verleden en identiteit, de rol van
de herinnering, de ‘ziel’ en de ‘beschaving’ van het volk, zo zwak geschreven.
Stilistisch is het een onverteerbaar hoofdstuk, met zinnen als: ‘Deze eerste keuze
ging gepaard met de keuze om een politieke geschiedenis van het hedendaagse België
te schrijven, erop toeziend dat deze lezing weer in zijn economische en sociale, lees
culturele omgeving zou worden teruggeplaatst’ (23). Om dit soort
hinkstapsprongzinnen te begrijpen, moet ik ze eerst weer naar het Frans vertalen.
Jammer toch dat bij zo'n prestigieus werk de proeflezer niet de nodige taalgevoeligheid
aan de dag heeft gelegd. Het is werkelijk een opluchting als de (Nederlandstalige)
lezer na de inleiding het hoofdstuk van Els Witte over de constructie van België mag
aanvatten, want dat is wel vlot geschreven. Witte slaagt erin haar chronologische
verhaal af te wisselen met samenvattende commentaren en inzichten, zonder dat de
lezer het gevoel heeft dat hij gemanipuleerd wordt. En dat is hoofdzakelijk te danken
aan het feit dat deze hedendaagse historica niet meer conclusies trekt dan door de
feiten gewettigd worden. Vanaf dit hoofdstuk duikt de lezer in de professionele
historiografie, die toch weer heel anders is dan de psychologiserende analyse van
bijvoorbeeld Rolf Falter of de journalistiek populariserende introductie van Marc
Reynebeau. Natuurlijk is dit werk ook teamwerk en dus mogen we
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aannemen dat redactioneel overleg gezorgd zal hebben voor het opschonen van het
ideeëngoed, zodanig dat we wellicht toch een evenwichtiger relaas krijgen dan in de
hiervoor besproken persoonlijke benaderingen. Men moet er immers altijd weer op
bedacht zijn dat het in België bijzonder lastig is om de beste geschiedkundigen op
één lijn te krijgen omdat, zoals Jean Stengers terecht opmerkte, vele historici die
voor zo'n ‘Belgisch’ project worden uitgenodigd, vrezen dat ze ideologisch tot het
kamp van de ‘unitaristen’ zullen worden gerekend. In dit opzicht blijft een grote,
negendelige geschiedenis van België nog steeds een precaire onderneming.
De behoefte aan deconstructie en ontmythologisering grijpt modieus om zich heen.
Dat merken we ook als naar aanleiding van het staatsbezoek van koningin Beatrix
aan België een gelegenheidspublicatie over de culturele relatie Nederland-België
wordt gepubliceerd, het prestigieus uitgegeven werk Taverne du Passage. Nederlandse
schilders en schrijvers in België van Saskia de Bodt en Frank Hellemans. Het is bijna
symptomatisch te noemen dat hier een boek over toevallige aanwezigheid van vele
Nederlandse schrijvers en schilders wordt gepresenteerd en niet een boek over
culturele integratie. Culturele integratie riekt tegenwoordig te veel naar culturele
identiteit en dat is niet meer aan de orde als we het hebben over de relatie
Nederland-Vlaanderen. Vlaanderen is nu voor Nederland een ‘taverne de passage’
en België, dat is een plek zonder identiteit. Het is tekenend dat Luc Devoldere in de
inleiding van het boek de schrijver Oscar van den Bogaard citeert:
De Hollanders zijn zo Hollands, de Duitsers zo Duits, de Fransen zo Frans
- daarom moeten ze zich zo snel mogelijk van hun nationale identiteit
ontdoen en echte Europeanen worden - maar de Belg is dat van nature,
vrij en onbelast (3).
‘Belgitude’ als alibi voor identiteit. Dat komt herhaaldelijk in het boek voor.
Luc Devoldere herkent het bijvoorbeeld ook in de kokette dweperij van Benno
Barnard met de Belgische flou artistique. Hij noemt het ‘het typische zelfbedrog van
de postmoderne intellectueel’: ‘Ook al is die laatste op en top individualist, toch wil
hij ergens bijhoren. Daarom knutselt hij een vrijblijvende identiteit in elkaar’ (89).
Taverne du Passage is een cultureel verslag over displaced persons, Nederlandse
auteurs en schilders in België van het midden van de negentiende eeuw tot op vandaag.
En het is een goed geschreven en informatief boek. Ik heb met grote belangstelling
het kunsthistorische verhaal van Saskia de Bodt gelezen, vooral omdat ik net zelf
een studie over de avant-garde van Ensor afgerond had (Beheydt: 2006) en dus
gefascineerd aan de hand van Tadema's artistieke zoektocht door België de
doorbrekende avant-garde in Brussel als reactie op het ouwerwetsige Antwerpse
academisme heb kunnen volgen (hoofdstuk 2). Saskia de Bodt heeft overigens behalve
een aardige pen ook een talent voor synthese. Haar hoofdstukken bieden een goed
gedocumenteerd inzichtelijk verhaal van de artistieke scène vanaf het midden van
de negentiende eeuw. Die synthese is er minder in het literaire verhaal van Frank
Hellemans.
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Eigenlijk is zijn bijdrage eerder een collage van afzonderlijke schrijverslevens.
Natuurlijk is er de obligate bijdrage over Multatuli's verblijf in Brussel en ook de
Ardense refuge van de tachtigers Lodewijk van Deyssel, Willem Kloos, Frans Erens
en Jacques Perk is een bekend hoofdstuk. Jacques Perk, de auteur van de bekende
Grotsonnetten, een tocht door de grotten van Han als aanraking met de dood, heeft
in La Roche zijn zesdaagse flirt Mathilde ontmoet, wat volstond voor een stroom
fraaie sonnetten. Minder bekend is wellicht het verhaal over het interbellum in Brussel,
waar de Eddy du Perron en Jan Greshoff contacten hadden met Vlaamse schrijvers
als Daisne en Roelants en er een literair centrum creëerden met als ontmoetingsplaats
de fameuze Taverne du Passage in de Brusselse Koninginnegalerij. Vandaar de titel
van het boek natuurlijk. In latere hoofdstukken komen dan recentere auteurs aan bod,
zoals Jeroen Brouwers, Benno Bamard, Willem Frederik Hermans, en natuurlijk
Reve. Er is in het literaire verhaal veel petite histoire. Gemeenschappelijk in die
schrijversverblijven is de culturele verwondering en de onwennige relatie met die
andere taal. Brouwers verkettert ze, Hermans pasticheert ze en Joke van Leeuwen
raakt erdoor ontredderd:
Er kwamen woorden op bezoek./ Ze bleven zitten in mijn rotan stoelen./
Ze zaten te bedoelen met rood hoofd./ Gij, waarin ik zo anders had geloofd/
was zonder goddelijke jas/ en stukken kleiner. Verfijnd/ vroeg ieverans
zich af hoe ergens/ ergens anders was. Seffens hield zich niet strak aan
straks, bleef sloom op beide billen hangen./ Maar goesting,/ uit zijn stoel
gerezen,/ breed, met handen, bood zich aan/ als nieuwste woord om zelf
te lezen (110).
Alles bij elkaar is Taverne du Passage een boek om van te genieten, zowel van de
anekdotes, als van de prachtige illustraties, als van de vlotte teksten. Taverne du
Passage is een heerlijke plek om even te toeven.
Helemaal in diezelfde sfeer van voorlopig verblijven, afscheid nemen, kennismaken,
op doorreis zijn is ook het veertiende jaarboek The Low Countries. Arts and society
in Flanders and the Netherlands, uitgegeven door Ons Erfdeel. Dit jaarboek onder
de titel With warm regards from foreign parts gaat over reizen van en naar de Lage
Landen en over reizen in de Lage Landen. De dertiende-eeuwse monnik die naar de
Mongolen reist, brengt een andere ervaring mee dan Brueghel die uit Italië terugkomt,
of Adriaan van Dis die naar China trekt. Ook hier is de ruimtelijke verplaatsing een
deconstructie van de bekende ruimte, ook hier wordt de vertrouwde ruimte
gedemythologiseerd en daarmee zijn we weer bij mijn uitgangscitaat: ‘Het beeld van
een bestendig Nederland is gezichtsbedrog’. Dat gezichtsbedrog wordt in dit
gevarieerde jaarboek nog maar eens vakkundig ontleed, onder meer via het beeld
van het Belgische Absurdistan (Carl Devos) en van het Nederlandse Vinex-land
(Marieke van Rooy, Gerard van Westerloo). Altijd weer is dit jaarboek van The Low
Countries voor mij een intellectueel en esthetisch feest. Ik heb ervan genoten als
‘een nostalgische ontheemde in een troostend decor’.
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T. van Deel
........... ‘Alles draait alleen om heen
en weer bewegen’ Kroniek van de poëzie*
Het is een onmiskenbaar feit dat heel wat Nederlandstalige dichters zich betrokken
voelen bij de maatschappelijke en politieke werkelijkheid, niet alleen landelijk, maar
ook mondiaal. De Dichter des Vaderlands, Driek van Wissen, is dat natuurlijk
qualitate qua, maar het geldt ook voor de verschillende officiële stadsdichters die
aangesteld worden om bij gelegenheid hun dichterlijk zegje te doen: Ramsey Nasr
publiceerde nog niet zo lang geleden een kloeke bundel met Antwerpse gedichten,
waarin hij de grote problemen van die stad - vreemdelingenhaat, antisemitisme en
ultrarechts - allerminst uit de weg gaat. Bart Moeyaert is hem intussen als stadsdichter
opgevolgd. Ook elders zijn stadsdichters werkzaam, zoals in Groningen Ronald
Ohlsen, in Zwolle Paul Gellings, in Gent Erwin Mortier. Op internet valt dit allemaal
gemakkelijk na te gaan.
Al deze dichters zullen vinden dat zij in de eerste plaats dichter zijn, hoewel zij
als stadsdichter gedichten moeten schrijven die iets te maken hebben, hoe dan ook,
met de stad die hen in die functie heeft aangesteld. Er hoeft niets mis te zijn met een
gelegenheidsgedicht, al zijn er lezers en dichters die zich daar wat laatdunkend over
uitlaten. In dag- en weekbladen verschijnen ook geregeld gedichten, op verzoek
geschreven, die inspelen op de actualiteit en in het zondagse televisieprogramma
Buitenhof treden om dezelfde reden dichters op. De poëzie blijft allang niet meer
binnenskamers, maar heeft de ramen wijd opengezet en is de deur uitgegaan.
Dat was trouwens altijd al het geval bij zulke zeer verschillende dichters als Ida
Gerhardt, Leo Vroman, Lucebert, Simon Vinkenoog, H.H. ter Balkt, om maar enkelen
te noemen. Gerhardt kon zich vlak na de oorlog een van de eerste dichters noemen
die de milieubeweging fel waren toegedaan, getuige dit kwatrijntje over de grote Jac.
P. Thijsse (aan wie in 1922, hij was toen 57 jaar, het doctoraat honoris causa in de
biologie werd verleend):
De minnaar van de blauwe ereprijs,
de grijze Thijsse, hebt gij naar 's lands wijs
- hoe argeloos stond hij bij uw zwarte hulde met eer gekroond, verwoest zijn paradijs.
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En Lucebert heeft toch met zijn ‘minnebrief aan onze gemartelde bruid indonesia’
(geschreven op zondag 19 december 1948, toen de Nederlandse regering tot de tweede
politionele actie in Nederlands-Indië had besloten) een cruciale dichterlijk-politieke
daad gesteld. Ook Vinkenoog heeft zijn tijdsbewustzijn nooit op een laag pitje
gehouden en Ter Balkt veroordeelde in zijn Laaglandse hymnen historisch onrecht
en actuele natuurverwoesting met hamerende kracht.
Van Hans Verhagen zou ik niet zo een twee drie gedacht hebben dat hij tot de
contesterende categorie behoort, maar zijn nieuwste bundel Draak laat zien dat hij
zich in brede zin, mondiaal, opwindt over van alles en nog wat. Verhagen heeft na
het zeer succesvolle werk uit de jaren zestig, zeventig en begin tachtig - vier bundels
in totaal - in mijn beleving een flinke tijd gezwegen, maar dat is helemaal niet het
geval, zoals uit zijn imponerende verzamelde gedichten 1958-2003 blijkt, getiteld
Eeuwige vlam. Hij ontbreekt in geen enkele literatuurgeschiedenis en wordt dan
meestal in gezelschap van Armando, Sleutelaar en Vaandrager genoemd in verband
met het nieuw-realisme van het tijdschrift Gard Sivik. Zijn eerste bundel Rozen &
motoren is wel de icoon van de destijdse behoefte om emotie en dagelijkse harde
werkelijkheid met elkaar in verbinding te brengen. Jaren later zou hij zijn standpunt
in het openingsgedicht (‘Ik ben de maker’) van de bundel Autoriteit van de emotie
als volgt helder formuleren:
Ik ben de maker niet van het gedicht,
maar zo ontvankelijk mogelijk
d.w.z. van elke tedere connectie ontdaan sta ik
totaal ter beschikking van wat zich tot mij richt als een snaar doortrillende dit tijdsgewricht
registreer ik de akkoorden.
Ik ben de verwoorder.

De bundel Draak is geheel met deze poëtica in overeenstemming te lezen: ook hier
een nauwelijks bedwongen strijdvaardige sensibiliteit voor wat de wereld in dit
tijdsgewricht zoal aanbiedt, met laconieke terzijdes als: ‘de heren van de vrije wereld
gaan gebukt / onder de terreur van eigen hebzucht’. Het levert vaak volle, kunstig
gebouwde, kritische strofen op, bijvoorbeeld deze uit het gedicht ‘Lust & leven’:
De astrante aaseters van de regering spreken steeds
dezelfde door de eeuwen heen gelogenstrafte woorden
die in al hun leugenachtigheid niets afdoen aan de waarheid
dat meer mensen bloedvergieten zonder lustbeleving
dan er genieten van hun bloeddorst zonder moorden

Het zijn de eeuwige thema's waar zich bij ons in de middeleeuwen al dichters over
opwonden: het onrecht in de wereld, de verrijking van de heren, moord en doodslag,
de oorlogszucht van koningen (‘paleisjes waar het bloeddorst brain-
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stormt...’). ‘Men verbindt zijn lichaam en zijn lot en dat van de planeet / altijd aan
springstof - / van een explosieve geest heeft men geen weet’, noch van een
‘zelfgewrochte vrijgevochten vleugelslag’ of van het ‘gevoel voor maximaal’.
Verhagen blijft trouw aan de vroeger en nog steeds beleden kosmische of mystieke
ervaringen, waarin het kleine, de mens, het grote alomvattende ervaart, maar hij moet
wel erkennen dat bij het ouder worden de perceptie van de wereld verandert, en niet
in gunstige zin. Het gedicht ‘Waarneming’ dat daarover gaat en tot een verrassende
conclusie komt, neem ik in zijn geheel over:
Met het klimmen der jaren werden mijn ogen steeds beter,
ik zie het verschil niet meer tussen rijke kooplieden
en draaideurcriminelen (allebei stelen)
of tussen gezeten gangsters en justitiële zwaargewichten,
beiden bedreven in het blindelings uitvoeren van bevelen
Onderwijzers van de plattelandsuniversiteit maken alles erger
door te wapperen met hersenspinsels van een platheid
die misschien gezichtsverlies voorkwam in vroeger tijd
maar heden niet verheelt dat hun studenten
rechtstreeks worden opgeleid tot witteboordencriminaliteit
Je dacht dat dit de wereld was maar je waarneming wordt scherper,
het is moeilijk te doen of je neus bloedt
als je achter al die mensen op een mooie dag
een grote geopende groeve opdoemen ziet; en het vermoeden groeit:
dit is de wereld niet.

Het is wel aardig om te zien dat Verhagen zijn woorden kiest uit het meest eigentijdse
woordenboek: dat verbindt dit latere werk met het vroegere, uit Sterren cirkels bellen.
Achter elke draaideur wordt gewoekerd met energie.
In elk spanningsveld liggen wel
aangesloten glasvezelkabels.
De moderne mens, een kwestie van coördinatie.

Ergens is sprake van de noodzaak van ‘een onheilspellend zingen [...] uit de keel van
een profeet’ en het lijkt me niet onmogelijk dat Verhagen dit profetische zingen van
zichzelf verwacht. Hij is, zoals uit de toon van het gedicht ‘Waarneming’ blijkt, geen
doemdenker, al ziet hij het niet rooskleurig in en klinkt er woede door in zijn
formuleringen; maar anderzijds is hij luchtig en ironisch genoeg, ook al gaapt het
graf. Hij ondervindt de negatieve krachten van ons
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‘tijdsgewricht’ maar stelt er een opwaartse, geestelijke vlucht tegenover. In elk geval
is zijn poëzie er een die pendelt tussen aards en hemels, die tegenstellingen niet
schuwt, maar overbrugt. Nog één keer:
Wie door duistere onstuitbare instincten wordt gedreven
zoeke snel de klankbodems bijeen onder zijn leden
en late zijn kanonnen roken als kamelen
Zo stuit ik op vers erts, dat in zeldzaamheid
voor vrijwel iedereen onzichtbaar is gebleven,
onbetaalbaar, niet te eten,
ondoorwaadbaar, waardeloos
Alles draait alleen om heen en weer bewegen

Via het gebruik van het woord ‘maximaal’ door Verhagen kom ik als vanzelf terecht
bij het voormalig lid van de poëtische vernieuwingsbende De Maximalen, eind jaren
tachtig: Pieter Boskma. Onlangs verscheen er een door Joost Zwagerman verzorgde
bloemlezing uit zijn werk van ruim driehonderd bladzijden, getiteld Altijd weer dit
leven. Deze titel moet ook wel een knipoog zijn naar het standpunt van de Maximalen
dat het in de dichtkunst niet om (dixit Zwagerman in zijn uitleiding) ‘braaf
gefiguurzaagde stilleventjes over sneeuw en wit en niets’ gaat, maar - om met Lucebert
te spreken - om ‘de ruimte van het volledig leven’. Pieter Boskma was erbij, in 1988,
toen de enige stampei veroorzakende bloemlezing uit het werk van deze groep dichters
verscheen, en ook Zwagerman trouwens, die het nu als bloemlezer en essayist voor
zijn kompaan opneemt.
Boskma is een interessante dichter in dit verband, omdat hij het niet opneemt voor
wat destijds ‘straatrumoer’ heette, het volle leven in de hectische stad, maar omdat
hij in het leven in al zijn vormen op zoek is naar verdieping, of zelfs epifanie. Daarmee
komt hij in hetzelfde spanningsgebied te staan waar Verhagen zijn tegenstellingen
aan ontleent: dat tussen het menselijke en het goddelijke, het aardse en het bovenof onderaardse. Boskma is in feite niet naar de werkelijkheid op zoek, maar veeleer
naar het mysterie van de werkelijkheid, of naar iets dat zich achter de sluier van de
werkelijkheid laat bevroeden of ervaren.
De term ‘verbindingskunst’ die Zwagerman munt, is zeker handig bij deze dichter,
omdat hij zo voortdurend pendelt tussen de dagelijksheid en dat wat zich aan de
waarneming onttrekt. Hij is een zoeker; zijn eerste bundel heette al Quest en die
queeste is hij tot op de dag van vandaag in bewonderenswaardige hardnekkigheid
trouw gebleven. Zijn laatste bundel heet niet voor niets Puur, waarmee al een zekere
naar het mystieke neigende behoefte aan onthechting wordt aangeduid. Net als bij
veel dichters die het hogere en het lagere op elkaar willen betrekken - ik denk aan
J.A. Dèr Mouw en Hendrik van Teylingen - vormen humor en ironie het middel bij
uitstek om het hogere niet op onaanraakbare afstand te plaatsen, maar het juist
dichterbij te halen en daarmee voorstelbaar te maken.
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De dichters die op Boskma door hun instelling en hun taalgebruik een grote indruk
hebben gemaakt, zijn in elk geval Herman Gorter en Lucebert. Het gaat dan om de
Gorter van Verzen uit 1890 en waarschijnlijk ook die van de latere Liedjes, door de
dichter Jacob Groot ooit eens liefdevol en congeniaal heruitgegeven. In een van de
laatste gedichten in de bloemlezing spreekt Boskma zijn vriend Zwagerman toe:
hadden wij maar de schatten van bv. Herman Gorter nog
zo een die het geluk vond en maximaal dat moest het zijn
hoe potsierlijk de gewesten ook klonken van protesten
in deze tijd heeft het slijk het slijk zijn grens bereikt
en zelfs de schoonheid van de allerjongste bruiden
heeft er een hard hoofd in evenals hun schoot

Hierin klinken echo's van Gorter en ook van Luceberts befaamde regel over
‘schoonheid schoonheid’ die haar gezicht heeft verbrand. Op zijn eigen manier en
ook via intertekstualiteit is Boskma evenals Verhagen een dichter die er niet voor
terugdeinst om allerlei realiteiten uit het maatschappelijke, culturele en politieke
domein te incorporeren in zijn poëzie, om aldus dat volledige leven niet te missen.
Daarnaast is hij gericht op wat veel mensen, tot hun schade, ontgaat: de natuur, de
lichtval, details die bij nadere beschouwing heel veel, zo niet alles betekenen. Hij
wil dus de ogen openen voor het ons omringende mysterie:
Die middag schreed ik als een leeuw van oud licht
langs de gevels. Het was herfst. Tinten geel en roze,
scherp en uiterst helder, en vreemd genoeg tegelijk
in omfloerst pastel, gloeiden uit het westen. Puur,
dacht ik, dit is de glans van puur weleer: ik ben.

En dan vervolgt hij dit laatste gedicht van de bloemlezing met een beschrijving van
de angst die hem bij het zien hiervan bevangt en hoe hij vervolgens rust en kalmte
vindt in de avond en de nacht, waarna de ochtend een openbaring levert:
[...] Het werd ochtend, en langzaam
schoof ik het gordijn de blinde verte in van mist
en knauwende rancune. Dit is het dan, dacht ik,
hijgen met fel bonzend hart, alsof je rent en bang bent,
terwijl je als puur leeuwenlicht langs de gevels schrijdt,
eigenlijk wil zingen, maar niet onwillig zwijgt,
omdat je het liefst met een tak in de wind
of een menselijke teen in het water schrijft.
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Dan is er nog een laatste dichter die ik in deze kroniek over ‘werkelijkheid’ in de
poëzie misschien kan plaatsen: Alfred Schaffer. Hij is in korte tijd een bekende
verschijning geworden in het poëtisch landschap en dat begrijp ik wel, want zijn
manier van dichten is totaal anders dan gebruikelijk. Dat geldt niet voor het
montage-karakter dat zijn gedichten aankleeft, maar wel voor de intensiteit waarmee
hij zoveel diverse tekstfragmenten, zegswijzen, banale uitdrukkingen bij elkaar brengt
en tot een spannend of bevreemdend verhaal omtovert. Hij ritmeert alles erg goed
en hij blijft er ook in het langere gedicht altijd voor zorgen dat iets niet slap of lui
wordt. Schuim heet zijn nieuwste bundel en dat is een fraaie benaming voor wat hij
oproept: niet het schuim van de natie of zoiets, maar het schuim dat je te zien krijgt
wanneer golven op het strand spoelen of wanneer ergens water in ernstige beroering
verkeert. Het is het zichtbare van het onzichtbare dat je toch wilt leren kennen.
Schaffer is bijzonder bedreven in de techniek om die oppervlakte van de diepte te
belichten en hij heeft veel te vertellen, heel veel, want hij vult maar liefst honderd
bladzijden met zijn verbale schuim. Een voorbeeld:
We zijn te ver gegaan, het gelazer begon
zodra we de grens over glipten. Eindeloze onverlichte streken,
overvolle avondmarkten, straatkinderen aan de drank.
Pure routine, edelachtbare. ‘Zouden ze voor altijd bij elkaar blijven?’
Een genot ons aan het werk te zien, deel van de clan,
iedere minuut meer dode cellen, meer haarverlies,
een gezonde stoelgang tegen een achtergrond naar keuze.
Niemand hier was rijk, niemand hier liep naast zijn schoenen.
We stapelden en zwegen.
Tot we er moe van waren, zoals het hoort,
tot men ons in de gaten kreeg. Wie denk je dat je bent?
Ons kostuum heeft ons verraden en dan is het uit
met de pret, laarzen dreunen door de straten, we zetten een keel op.
We waren juist zo lekker aan het spelen.
Er is op een verlossend woord gewacht:
zou je blijven, of ons in verwarring achterlaten?
De modder zuigt, je blaat en bloost; ons antwoord herhalen
voegt niets toe aan de bestaande kennis.
Nu jij weer. Uitgehuild? Dan graag hier je handtekening.

Ja, dit gedicht heeft zeker een ander werkelijkheidsgehalte dan de gedichten van
Verhagen en Boskma, ook al vanwege het taalgebruik dat niet opzichtig of beeldend
of experimenteel is, maar het gaat wel over de actualiteit of de werkelijkheid zoals
in het voorgaande bedoeld. Zo is goed te zien dat er heel wat verschillende manieren
zijn waarop dichters hun visies vormgeven. Die van Schaffer zou ik licht politiek
maar nog eerder in het algemeen geëngageerd noemen, betrokken bij wat mensen
die nu eenmaal in het water van de wereld zwemmen voor noteerbaar schuim
opleveren, waaruit wij hun situatie en
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omstandigheden kunnen aflezen. Schaffer heeft tientallen exempels van deze aard
en zijn aandacht voor de juiste vorm en formulering van deze menselijke voorvallen
stempelt hem tot iemand voor wie de realiteit (en de surrealiteit ervan) het onderwerp
bij uitstek van poëzie moet zijn.
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BOSKMA, PIETER: Altijd weer dit leven. Een keuze uit de gedichten. Samengesteld
door Joost Zwagerman. Amsterdam: Prometheus, 2006. ISBN 90 446 079 28,
€29,95.
SCHAFFER, ALFRED: Schuim. Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. ISBN 90 234
216 71, €15.
VERHAGEN, HANS: Eeuwige vlam. Verzamelde gedichten 1958-2003.
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2003. ISBN 90 388 743 16, €30.
VERHAGEN, HANS: Draak. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2006. ISBN 90
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Eindnoten:
* Dit is Tom van Deels laatste kroniek van de poëzie voor NEM. Hij schreef in totaal acht
kronieken in NEM, jaarlijks één, waarin hij zijn lezers deelgenoot maakte van zijn overwegingen
bij recente poëzie. In deze reeks, die loopt van ‘Serveer mij in roomboter gebakken beelden’
(februari 2000) tot ‘Alles draait alleen om heen en weer bewegen’ (februari 2007) heeft hij zich
altijd een scherpzinnig lezer betoond met overtuigende analyses en enthousiasmerende meningen.
De NEM-redactie is hem er zeer dankbaar voor.
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........... Besprekingen en aankondigingen
Christina Suprihatin, Eliza Gustinelly, Ietje van den Born: Welkom in
Indonesië, Nederlands voor toerisme. Deel 2. Jakarta, Erasmus Taal
Centrum, 2005.
Bestellingen via erastaal@erastaal.or.id
In 2001 verscheen het eerste deel van Welkom in Indonesië. Met de publicatie van
het tweede deel is de leergang compleet. De leergang Welkom in Indonesië is bedoeld
voor studenten die een opleiding toerisme volgen in Indonesië en kan gebruikt worden
nadat deel 1 van een basisleergang (bijvoorbeeld Code, Help, De Delftse methode)
is doorgewerkt. Deel 2 van Welkom is dan ook bestemd voor gevorderde studenten.
Voor de verantwoording van de didactische uitgangspunten en de keuze en ordening
van het lesmateriaal verwijzen de auteurs naar het docentenboek bij deel 1. Ook deel
2 is opgezet rond de thema's aankomst, het hotel, rondreis, bezienswaardigheden en
afscheid. En evenals in het eerste deel ligt de nadruk op luister- en spreekvaardigheid,
omdat dit - zo stellen de auteurs in het voorwoord ‘immers de vaardigheden zijn die
voor personen die werken in de toeristische sector het belangrijkste zijn’. Een nadere
beschouwing van het lesmateriaal leert inderdaad dat het aanleren van communicatieve
vaardigheden in het Nederlands het belangrijkste uitgangspunt van het boek is.
In de luisterteksten volgen we de familie Bos, een Nederlands echtpaar met twee
kinderen - Nina (10 jaar) en Martijn (14 jaar) - op hun vakantiereis op Bali en
Sulawesi. Alle luisterteksten zijn gesprekken die tussen deze personen en de
medewerkers van hotels, restaurants en hun gidsen plaatsvinden. De stemmen van
de Nederlanders zijn ingesproken door native, of near native speakers van het
Nederlands. De rollen van medewerkers in hotels of restaurants en de gidsen worden
gespeeld door vergevorderde leerders van het Nederlands als vreemde taal. Dit bootst
een natuurlijke situatie na. De teksten zijn goed en speels geschreven. Vooral het
recalcitrante gedrag van puber Martijn zorgt voor voldoende zout in de pap. Jammer
is dat er niet ook gewerkt wordt met andersoortige luisterteksten en/of authentiek
luistermateriaal. Ik denk bijvoorbeeld aan mededelingen op een luchthaven of station,
of aan een informatieve audioopname die uitleg en informatie geeft over een
bezienswaardigheid. De leesteksten zijn voor het merendeel afkomstig uit reisgidsen.
Onder de lees- en luisterteksten staan kaders met de leerwoorden. Daarnaast worden
er systematisch handige zinnetjes aangeboden in de taalfuncties die samengevat
worden
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onder noemers als: ergens over klagen en reageren op een klacht, radeloosheid
uitdrukken en medeleven uitdrukken. De taalfuncties worden vervolgens geoefend
in spreekoefeningen die ruimschoots voorhanden zijn.
Kortom, het cursistenboek bevat veel en gevarieerd oefenmateriaal, waarmee
levendige en communicatieve lessen gegeven kunnen worden. Er is veel aandacht
voor cultuur en voor cultuurverschillen: in de teksten waarin bijvoorbeeld de rituelen
rond een lijkverbranding aan de orde komen, en in de aparte rubriek W-tjes. Leuk is
dat de cultuurverschillen in de situaties van de spreekoefeningen terugkomen. Het
niveau van de opdrachten is echter niet altijd consistent.
Zo richt bijvoorbeeld de verstavaardigheidsoefening in de laatste les van het boek
zich op het verstaan van woorden als nu, al, gaan, altijd die mijns inziens op dit
niveau geen enkel probleem meer zouden moeten opleveren. En iedere les wordt
afgesloten met uitspraakoefeningen die zich beperken tot het nazeggen van woorden
en het nazeggen van zinnetjes. Dat had wel wat creatiever gekund.
Naast het cursistenboek is er ook bij deel 2 een uitgebreide docentenhandleiding
beschikbaar. Per hoofdstuk worden de leerdoelen geformuleerd en bij iedere opdracht
staan instructies of suggesties die zeker de wat minder ervaren docent een stevig
houvast geven.
Al met al een geslaagd lesboek dat qua opzet goed zou kunnen dienen als voorbeeld
voor een vergelijkbare methode met dezelfde doelgroep in andere landen.
Ik denk dat de cursisten met dit lesboek zich zeker de communicatieve vaardigheden
in het Nederlands eigen kunnen maken die hun bij een baan in de toeristische sector
goed van pas komen.
- Nicky Heijne

Rosemarie Buikema en Lies Wesseling: Het heilige huis. De gotieke
vertelling in de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2006. 126 pp. ISBN 13 978 90 5356 948 1. €24,50.
Slechts weinig mensen zullen bij de Haagse en Indische romans van Helga Ruebsamen
denken aan Frankenstein of Dracula. Rosemarie Buikema en Lies Wesseling laten
nochtans zien dat er wel degelijk raakpunten te vinden zijn, die gezocht moeten
worden in het genre van de gotieke vertelling. Zoals ze in hun eerste hoofdstuk tonen,
staat de wieg van de gothic novel in Engeland, waar het genre een mode werd tussen
1790 en 1820. Het werd ook bekend in Frankrijk, als de roman frénétique, en in
Duitsland, als de Schauerroman. Alleen de Nederlandse literatuur bleek niet te volgen.
Pas na de Tweede Wereldoorlog zouden we onze achterstand enigszins inhalen, en
dan nog overwegend in een bepaald subgenre, namelijk de huiselijke gotiek (homely
gothic).
Wat is een gotieke vertelling? Meestal is het een huiveringwekkend verhaal dat
gesitueerd is in een afgelegen oord en een geheimzinnig huis of kasteel.
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De hoofdfiguur is vaak een jonge vrouw van bescheiden komaf die belaagd wordt
door een oudere man met blauw bloed. Ze wordt vastgehouden in een unheimlich
huis, dat de patriarchale cultuur symboliseert en dat allerlei lugubere geheimen
herbergt. De gotieke vertelling toont de achterkant van de verlichtingscultuur en van
de mannelijke beheersing. Het huiveringwekkende is het natuurlijke, driftmatige,
vrouwelijke, dat verdrongen en verborgen wordt.
Het zal duidelijk zijn dat Buikema en Wesseling een literair genre behandelen
vanuit twee populaire invalshoeken: de cultural studies en de gender studies.
Zij zien een genre niet als iets intrinsiek literairs, maar als een reactie op een
maatschappelijk fenomeen, in dit geval de modernisering: ‘De conventies van het
genre zijn immers geproduceerd en uitgekristalliseerd in reactie op de steeds van
vorm en inhoud veranderende maatschappelijke spanningen tussen traditie en
moderniteit, verleden en toekomst, onderwerping en bevrijding, onbewuste motieven
en bewuste strevingen’ (104). In het geval van de gotieke vertelling is die reactie
dubbelzinnig: enerzijds neemt ze de stereotypes en de clichématige scheidingen van
de modernisering over (bijvoorbeeld in de vorm van heersende mannen en
onderworpen vrouwen), anderzijds toont ze dat die stereotypes een verdringing zijn
van archaïsche patronen die nog steeds doorwerken en die komaf maken met de
strikte scheidingen. In een gotiek huis kan bijvoorbeeld een vrouw een tiran worden,
een man een slaaf, een kind een monster. Incest en andere taboeovertredingen brengen
de chaos naar boven achter de fraaie façade van de moderniteit.
Op deze manier bewerken ‘literaire werken cultureel gezaghebbende
duidingsschema's’ (22). Dat is meteen de functie van literatuur. Voor een tekstgerichte
studie is de tekst een retorische machine die op zichzelf functioneert. Voor Buikema
en Wesseling is een tekst een middel om een niet-literair doel te bereiken: ‘De literaire
machinerie van de gotieke vertelling nu is ontworpen voor het vertolken van uiterst
ambivalente gevoelens ten opzichte van de zegeningen van de moderniteit’ (23).
De kritische lezer kan deze haast teleologische benadering reductionistisch noemen.
Is een genre ontworpen met een maatschappelijk doel voor ogen? Is een literaire
tekst een reactie op een maatschappelijke context? Waarom zijn er dan zoveel
uiteenlopende reacties? Als de moderniteit in duizenden verschillende literaire teksten
en genres vorm krijgt, dan is die moderniteit toch geen verklaring voor die tekst? Uit
de context kun je geen verklaringen afleiden voor de tekst. Buikema en Wesseling
stellen bijvoorbeeld zelf vast dat de context van de succesvolle kolonisatie ‘vreemd
genoeg’ niet resulteerde ‘in een climax van nationaal zelfbewustzijn’ (37). Dezelfde
context kan tot totaal verschillende reacties leiden, ook tot volstrekt verschillende
literaire reacties. In die zin verklaart een context niets. Er zijn nogal wat formuleringen
in dit boek voor discussie vatbaar, bijvoorbeeld: ‘Dat het genre in eerste instantie
vooral bloeide in het achttiende-eeuwse Engeland kan verklaard worden uit het feit
dat bepaalde moderne transformatieprocessen zich daar dermate snel voltrokken dat
historici regelmatig het woord “revolutie” in de mond nemen’ (24 - mijn cursivering).
Wie vindt dat deze functionalistische en contextgerichte benadering de litera-
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riteit van het genre veronachtzaamt, kan terecht bij een oudere studie, namelijk De
romantische griezelroman (Gothic novel) van Hendrik van Gorp (1998). In zijn
zuivere vorm wordt het genre daar veel beter en grondiger gepresenteerd dan in het
boek van Buikema en Wesseling. Met typisch structuralistische zin voor detail
beschrijft Van Gorp de handeling, de personages, de setting en het vertelperspectief.
Zijn analyses van prototypische voorbeelden zijn uitstekend, zijn schets van latere
werken is knap.
Maar je hoeft niet te kiezen tussen de twee benaderingen. Het boek van Buikema
en Wesseling vormt een mooie aanvulling op de oudere studie. Ze brengen niet alleen
de culturele context en het genderperspectief binnen, maar ook de evolutie én de
Nederlandse versie van het genre. De contextualisering is verhelderend en interessant,
ook al worden er soms al te makkelijk verklarende, functionalistische en teleologische
relaties gelegd tussen context en tekst. Het belang van gender in deze kwestie is erg
groot, zoals Buikema en Wesseling overtuigend demonstreren. Ook de evolutie
brengen zij mooi in kaart. In het tweede hoofdstuk hebben ze het over vier subgenres
die zich in de negentiende eeuw aftekenen: de scientific gothic, die de ontsporing
van de wetenschap toont (bijvoorbeeld in Frankenstein); de imperial gothic, die de
zogenaamde beschavingsgolf van de kolonisatie doorprikt door te wijzen op het
onbeschaafde en regressieve karakter ervan; de homely gothic, die het huis als
hoeksteen van de moderne samenleving herschept tot een ruïne; en de psychologische
gotiek die duidelijk maakt dat de moderne mens een gespleten wezen is, zowel een
monster als een gecultiveerde.
De Nederlandse situatie wordt bestudeerd in hoofdstukken drie tot en met vijf. De
gotieke oogst van de negentiende eeuw is mager. Alleen het naturalisme, bijvoorbeeld
van Couperus, vertoont enkele gotieke kenmerken. Zo kan De stille kracht gelezen
worden als een variant op de imperial gothic, en kunnen sommige Haagse romans
voor huiselijke gotiek doorgaan. Echt gotieke vertellingen duiken echter pas op in
de context van de wederopbouw net na de Tweede Wereldoorlog. Het huis wordt
ontheiligd, eerst door Hermans (Het behouden huis) en Reve (Werther Nieland),
later door vrouwelijke auteurs als Hella Haasse, Helga Ruebsamen en Renate
Dorrestein. Bij de eerste twee is er vaak een onbetrouwbare verteller, die licht wil
werpen op geheimen die zowel in een huis als in een onleesbaar manuscript te vinden
zijn. Maar het licht wint het niet van het duistere, dat in allerlei vormen overheerst:
doodsverlangen, onkenbaarheid van de realiteit, onbeslisbaarheid van de interpretatie.
Ruebsamen verrijkt de imperial gothic met het postkoloniale perspectief van de
underdog, bijvoorbeeld in haar bekroonde roman Het lied en de waarheid (1997).
In Haasses Sleuteloog (2002) blijkt zelfs de zeer nabije emotionele (post)koloniale
werkelijkheid onkenbaar te zijn. Huiselijke gotiek laat nogal eens het ‘griezelige
kind’ optreden, en dat vormt een opstapje naar het veelvormige huiselijke geweld
dat in de romans van Renate Dorrestein losbarst.
Van deze drie vrouwelijke gotieke vertellers is Dorrestein degene die het duidelijkst
aansluit bij de traditie. Ze heeft dat ook zelf aangegeven. De analyses van haar werken
zijn dan ook de meest overtuigende uit deze studie. Bij de
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andere vraag je je soms af waarom kenmerken als onkenbaarheid, doodsverlangen
en onbetrouwbare vertellers per se vanuit een gotiek kader gelezen moeten worden
- het gaat immers om zaken die ook elders optreden. Dat hangt samen met de nogal
vage definitie van dat kader. Het eerste hoofdstuk bevat geen lijst van noodzakelijke
gotieke kenmerken en in de latere romananalyses duiken soms elementen op (zoals
het manuscript) die in de definitie niet of slechts vluchtig aan bod kwamen. Daardoor
blijft het soms onduidelijk waar de grenzen liggen. Soms lijkt het of je ongeveer alles
wat enigszins duister is, gotiek kunt noemen. En helaas worden de grenzen met
verwante genres als het fantastische, het surrealistische en het groteske nooit
aangegeven.
De bespreking van Dorrestein in het vijfde hoofdstuk gaat niet gebukt onder deze
problemen en opent perspectieven om de gotiek als leeskader te gebruiken voor een
deel van de hedendaagse Nederlandse literatuur. Buikema en Wesseling vermelden,
na een korte analyse van Herman Frankes Wolfstonen (2003), onder meer Kellendonk,
Rosenboom en Uphoff. Ik ken geen beter voorbeeld dan Het huis M. van Jongstra,
dat begint met een pastiche op de Franse meester van de gotiek, markies De Sade.
Van die Franse meester had ik wat meer sporen verwacht in dit boek. Buikema en
Wesseling zijn bijna uitsluitend gericht op de Engelstalige gotiek. Zowel hun primaire
als hun secundaire gotieke bronnen negeren de Franse en de Duitse inbreng - terwijl
bijvoorbeeld Inge Kleins studie Dread and Exultation. Symbolische Männlichkeit
und Weiblichkeit im klassischen englischen Schauerroman helemaal aansluit bij hun
genderperspectief. Zo zijn er talrijke niet-Engelstalige voorbeelden. Maar laat ik niet
het onmogelijke vragen. Het heilige huis is een overzichtelijk boekje dat heel
bruikbaar is en dat in combinatie met andere studies een mooie inleiding biedt op
een interessant literair fenomeen.
- Bart Vervaeck

Geert Buelens. Matthijs de Ridder & Jan Stuyck (red.): De trust der
vaderlandsliefde. Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940.
Antwerpen, AMVC-Letterenhuis 2005. 208 pp., ills. ISBN 90 7678 5074.
€12,50.
Deze bundel vormt de neerslag van een colloquium dat op 11 juli 2003 werd
georganiseerd door een groep Antwerpse literatuurwetenschappers en historici die
intussen, sinds 1 februari 2004, officieel samenwerken rond een langdurig
onderzoeksproject over de interactie tussen ‘Literatuur, Vlaamse Beweging en
Maatschappij (1914-1950)’. De organisatoren, ook samenstellers van de bundel,
merken in hun ‘Voorwoord’ terecht op dat hun onderzoek een ‘belangrijke lacune’
moet opvullen. De erfenis van het activisme na Wereldoorlog I werd in het verleden
standaard geassocieerd met ‘rechts gedachtegoed’, wat een vertekening is van een
ontwikkeling in en na de Tweede Wereldoorlog en waarbij de rol van ‘linkse’,
socialistische en communistische netwerken binnen de Vlaamse Beweging meestal
over het hoofd wordt gezien.
Het boek dat hier voorligt en dat hopelijk het begin wordt van een langere
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reeks, is interessant, ook voor extramurale neerlandici, omdat de broeierige
ontwikkeling van het activisme in Vlaanderen voor velen (zelfs voor vele Vlamingen)
een zeer duistere aangelegenheid is gebleven. Hier wordt duidelijk waarom dat zo
is en wordt een eerste poging ondernomen om het kluwen van dubbelzinnigheden
en tegenstrijdigheden te ontwarren.
In een inleidende beschouwing geeft Geert Buelens (nu verbonden aan de
Universiteit Utrecht) aan dat de literaire retoriek van het interbellum een bron vormt
voor de Vlaamse geschiedschrijving en dat het voor een goed begrip van het literaire
systeem nuttig is te kijken naar enkele nu vergeten auteurs. Veel van hun werk laat
een verstrengeling zien van literaire en maatschappelijke vertogen. Daaruit blijkt dat
de breuk die tijdens Wereldoorlog I is ontstaan tussen de activisten (zij die een
onafhankelijk Vlaanderen hoopten te verwezenlijken door een actieve, dat is
collaborerende opstelling tegenover de ‘Flamenpolitik’ van de Duitse bezetter) en
de passivisten (zij die ‘passief’ wilden wachten met de ‘Vlaamse eisen’ tot na de
bezetting), tot een scheuring heeft geleid binnen de Vlaamse Beweging die het
Vlaamse literaire systeem ook na de Grote Oorlog, tijdens het interbellum, in tweeën
heeft gedeeld. Het activisme van de Grote Oorlog mag dus niet zomaar gelijk worden
gesteld met de activistische erfenis of het ‘naoorlogse activisme’, omdat het verlangen
naar Vlaamse zelfstandigheid na de oorlog door velen expliciet werd gekoppeld aan
een pacifistisch en communistisch geïnspireerd verlangen naar een niet-burgerlijke
en niet-kapitalistische staatsordening. Zo blijkt Paul van Ostaijen, bekend om zijn
bij uitstek activistische overtuiging en optreden, in zijn prozagroteske De trust der
vaderlandsliefde (1925) heel dicht in de buurt te komen van zijn passivistische
tegenstanders.
De opstellen in dit boek brengen een eerste inventaris van de diversiteit van de
opvattingen en de terminologische verschillen zoals ze bij enkele Vlaamse literatoren
tot uiting komen. Als eerste komt de tijdens de oorlog geschreven brievenroman De
lemen torens van de ‘literaire kanonnen’ Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne
aan de beurt. Paul Pelckmans leidt uit zijn analyse van de ‘politieke coördinaten’
van de roman af dat het programma van de Vlaamse Beweging zoals het in de brieven
ter sprake komt, niet concreet was en dus alleen wind met woorden bracht: de auteurs
geloofden niet in de directe impact van de Vlaamse Beweging. Niet verwonderlijk:
zij waren inderdaad passivisten tijdens de oorlog. Toch zou het misschien nuttig zijn
geweest ter aanvulling ook even te kijken naar de reeks brieven die Van de Woestijne
onder de titel Dagboek van den oorlog in de NRC liet verschijnen. Daar heeft hij zijn
standpunt veel helderder en explicieter verwoord.
Verder is er een nuancerend opstel van Raymond Vervliet over Em. de Bom,
‘gematigd’ activist die zich wel ‘actief’ inzette voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd,
maar dit zonder te collaboreren met de bezetter. Interessant en zeer typerend voor
de problematiek die aan de orde wordt gesteld, is de figuur van Paul Kenis, die door
Matthijs de Ridder in al zijn dubbelzinnigheid wordt omschreven als ‘flamingant,
communist, anarchist, naoorlogs activist en socialist’: een ongrijpbare draaikont die
alle tegenstellingen van zijn tijd
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belichaamt. De bijdrage van historicus Marc Reynebeau over ‘Paul van Ostaijen en
de postactivistische subcultuur’ brengt meer helderheid. Hij laat zien dat bij ‘de’
flaminganten een brede waaier aan politieke en maatschappelijke opvattingen
aanwezig was en dat er tijdens het interbellum een progressief-flamingantische
subcultuur is geweest die in het (geradicaliseerde) Vlaams nationalisme van vandaag
verloren is gegaan.
Nog een andere dubbelzinnigheid is te zien bij Victor J. Brunclair, die een
autonomistische poëtica hanteerde (een tegenstem in zijn tijd), maar tegelijk een
eigen politiek engagement ontwikkelde. De spanning tussen autonomie en engagement
wordt uitvoerig toegelicht door historicus Dieter Vandenbroucke, die momenteel
een biografie over Brunclair voorbereidt. Jan Stuyck, ten slotte, laat in een analyse
van de fondslijst van uitgeverij Regenboog overtuigend zien dat er ook een linkse
Vlaams-nationalistische vleugel was.
In hun slotbijdrage ‘Over activisme, frontisme, zaktivisme, arrivisme, neoactivisme,
Vlaamsch idealisme, jusqu'auboutisme, Nieuw-Aktivisme, postactivisme en naoorlogs
activisme’, samengevat met een citaat van Paul Kenis: ‘'t Is allemaal een boeltje’,
hebben Geert Buelens en Matthijs de Ridder de verwarring, botsingen en
tegenstrijdigheden helder samengevat en wordt voorgesteld de terminologische
problemen op te lossen door het activisme tijdens het interbellum voortaan te
omschrijven als ‘naoorlogs activisme’.
Die term is vrij van de bepalende idee ‘steun aan de bezetter’. Waarvan akte.
- Anne Marie Musschoot
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Jelica Novaković
........... Elk waarom? heeft zijn tja
‘Waarom Nederlands, in godsnaam?’
Wie van ons extramuralen is deze vraag niet tegengekomen gedurende zijn
neerlandistieke loopbaan? De verbazing, haast verbijstering die erin schuilt, is in de
loop der jaren aanstekelijk geworden, zodat ik die vraag inmiddels zelf ben gaan
stellen aan mijn eerstejaars bij wijze van begroeting. Uit de databank met hun
antwoorden heb ik allerlei uiteenlopende motivaties kunnen destilleren:
‘Het klinkt minder erg dan Duits.’
‘Ik bewonder de Nederlandse cultuur.’
‘In Nederland mag alles.’
‘Ik hoop voor een Nederlands bedrijf te kunnen werken.’
‘Ik ben gewoon nieuwsgierig omdat ik er niets van af weet.’
‘Om te kunnen reizen.’
Deze zomer stelde ik die vraag voor de afwisseling aan mezelf. Waarom heb ik in
godsnaam zoveel over voor het Nederlands? Op weg naar het Zestiende Colloquium
Neerlandicum was ik namelijk in het station van Gent uit de trein gevallen. Ik was
dermate verzonken geweest in mijn lectuur, dat ik pas op het nippertje besefte dat
ik eruit moest. Paniekerig naar de treindeur hollend om de plechtige opening van het
colloquium niet te missen, struikelde ik over mijn eigen koffer en vloog er in een
haast sierlijke boog overheen om vervolgens met de benen in de lucht op het perron
te landen. Mijn boek en bril landden nog dieper, onder de trein.
We weten allemaal dat tijd een relatief en uiterst soepel begrip is. Soms kunnen
seconden de omvang van jaren hebben die zich voor je innerlijk oog ontvouwen.
Misschien duurde mijn vlucht door de treindeur amper enkele seconden, maar wat
tegelijkertijd met me mee gecatapulteerd werd, waren enkele decennia herinneringen.
Neerlandistieke herinneringen, welteverstaan. Ik vloog De trein der traagheid uit en
beleefde Daisnes metafoor huiveringwekkend echt. Het ongeluk was immers al
gebeurd, maar ik had nog tijd zat om met mijn vak bezig te blijven! In de van schrik
ontstelde gezichten op het perron meende ik Freek Groeneveld en Simone Marijnissen
te herkennen, die zo moeten hebben gekeken toen ze voor het station op De komst
van Joachim Stiller stonden te wachten. Zou ik vervolgens op mijn achterhoofd
vallen of over de kop slaan? Of zou ik een eigen Nederlands idioom creëren door op
mijn jukbeen te landen, zoals eventjes later zou gebeuren? Ben je wel op je jukbeen
gevallen? Ik moest er al vliegende om lachen. Ja, ik heb er veel voor over, voor het
Nederlands. Het is een prachtige speeltuin voor mijn gedachten waar ik nooit
uitgespeeld raak met mijn maatjes. En dat zijn niet de minsten! Die dikkerd Van
Dale bijvoorbeeld. Of zijn even lijvige Servische tegenhanger. Met hen kan ik uren
woordkastelen bouwen! Van Nederlandse bouwsteentjes en Servische mortel. Of
omgekeerd. Het blijven eenmalige bouwsels die mijn zeer persoonlijke taaluniversum
reflecteren.
Zal straks mijn neus gaan bloeden of zal ik doen alsof mijn neus bloedt? In het
Servisch zou ik oorpijn moeten krijgen om dezelfde gelatenheid uit te drukken.
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Zal ik straks uit treindeurfobie zelfs tramdeuren gaan mijden? Zal ik, gebeten door
een slang, ook hagedissen vrezen, om het nu met een Servische uitdrukking te vragen?
Ik had nog een tijdje kunnen vliegen, zo druk bezig was ik in mijn speeltuin
Nederlands. Gelukkig is mijn landing zonder ernstige letsels verlopen en heb ik met
een beetje vertraging de plechtige opening van het colloquium kunnen meemaken.
De ontmoeting met collega's en vrienden en de champagne die we aangeboden kregen
deden waarlijk deugd.
Het antwoord op die vraag aan het begin is dus vrij simpel: tja, ik hou ervan!
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[Neerlandica extra Muros - mei 2007]
Elisenda Saguer (Leiden)
........... Enrique Conscience
Het overweldigende succes van de schrijver Hendrik Conscience
(1812-1883) in Spanje1
De bibliografie van Ann Duez en Stella Linn, waarin een aantal in het Spaans
vertaalde werken van de schrijver Hendrik Conscience (1812-1883) staan, gaf mij
aanleiding tot onderzoek naar de receptie van Conscience in Spanje. Er bleek geen
secundaire literatuur over zijn receptie in Spanje te bestaan en de bibliografieën die
zijn vertaalde werk in Spanje vermeldden, bleken onvolledig en/of verouderd te zijn.2
Zelf heb ik een zeventigtal vertalingen in het Spaans kunnen achterhalen, die tussen
1854 en 1982 verschenen, terwijl de bibliografie van Palau, die het grootste aantal
vermeldt, er slechts een twintigtal telt.
Het overweldigende succes van Hendrik Conscience in Spanje, waar hij beter
bekend staat als Enrique Conscience, is uniek; de Nederlandstalige literatuur wordt
maar mondjesmaat vertaald in Spanje en nog minder die uit de negentiende eeuw.
Sterker nog, afgaande op de studie van Stella Linn uit 1997 heeft geen andere
Nederlandstalige auteur ooit zijn succes in Spanje geëvenaard. Bovendien heeft het
succes van Conscience in Spanje in meerdere of mindere mate (verder onderzoek is
nodig om dat te bepalen) een positief effect gehad op de verspreiding van zijn oeuvre
in andere Spaanstalige landen. Bijvoorbeeld, Het ijzeren graf uit 1900 (tweede druk)
uitgegeven door Sáenz de Jubera uit Madrid met de titel Amar después de la muerte
(liefde na de dood) is ook in Argentinië en op de Filippijnen verschenen. Vertaalster
María del Pilar Sinués, geboren en getogen in Spanje (1835, Zaragoza - 1893, Madrid),
wordt in alle drie de vertalingen vermeld.
In dit artikel vat ik de belangrijkste bevindingen van mijn receptie-historisch
onderzoek samen. Daarbij heb ik enerzijds gekeken naar de primaire bronnen, de
vertalingen zelf, en anderzijds naar receptiedocumenten zoals recensies, voorwoorden,
flapteksten, brieven en encyclopedieën. Helaas zijn er maar weinig van die
documenten te vinden, vooral in de twintigste eeuw. Ik citeer bovendien een aantal
studies over de receptie van Conscience in andere landen dan Spanje. Wat dit laatste
betreft, moet men er rekening mee houden dat de receptie van Conscience in het
buitenland op een paar landen na nog nauwelijks onderzocht is.3
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Figuur 1. Voorpagina van Los buscadores de oro (z.j.) (links) en La tumba de hierro (1931) (rechts),
twee vertalingen in het Spaans van respectievelijk Het goudland en Het ijzeren graf, de populairste
romans van Hendrik Conscience in Spanje.
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De populairste werken van Hendrik Conscience in Spanje
Hendrik Conscience is in Antwerpen geboren als zoon van een Franse vader, Pierre
François Conscience, en een Vlaamse moeder, Cornelia Balieu.4 Hij heeft meer dan
honderd boeken gepubliceerd. Zijn bekendste boek in Vlaanderen en Nederland is
De leeuw van Vlaanderen (1838), een historische roman die het verhaal vertelt van
de overwinning van het Vlaamse volk op het Franse leger tijdens de guldensporenslag
in 1302. Voor vele Vlaamse lezers is dit boek het historische referentiewerk bij uitstek
geworden. Vaak wordt vergeten dat Conscience meer zedenromans en -novellen dan
historische romans heeft geschreven. Buiten Vlaanderen waren juist de Vlaamse
zeden en gewoonten in zijn romans en novellen enorm populair. Zo ook in Spanje,
waar niet De leeuw van Vlaanderen maar de avonturenroman Het goudland de
absolute topper was, zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw. Het ijzeren
graf, De arme edelman en De loteling waren ook heel populair, hoewel in mindere
mate dan Het goudland.
Het meest vertaalde en dus het populairste werk van Hendrik Conscience in Spanje
is de avonturenroman Het goudland. Deze verscheen tussen ca. 1880 en 1982, een
periode die dus meer dan honderd jaar bestrijkt. Daarom beschouw ik Het goudland
zonder meer als een klassieker in Spanje. Ik heb twaalf edities kunnen opsporen
onder diverse titels, onder andere El país del oro en Los buscadores de oro, die zowel
in tijdschriften als in boekvorm verschenen. Vier van de twaalf edities waren voor
een jong lezerspubliek bestemd. Eén daarvan werd zelfs als stripverhaal uitgegeven.
In Het goudland vertrekken drie jonge ambitieuze Vlamingen naar Californië om
daar rijk te worden en vervolgens hun dromen in hun geliefde vaderland te
verwezenlijken. Ze worden al snel geconfronteerd met de krenterigheid en
meedogenloosheid van de mens. Conscience kaart in deze roman het verschijnsel
van de goudkoorts aan. In de negentiende eeuw verlieten veel mannen Europa om
in Amerika goud te zoeken. Conscience was (één van) de eerste schrijver(s) ter wereld
die bewust of onbewust voor de gevaren van zo'n gewaagde onderneming
waarschuwde. Althans, dat vernemen we in het voorwoord van de Spaanse versie
van Het goudland uit 1932. Het goudland kan gekarakteriseerd worden als een
spannende avonturenroman voor een breed publiek, waarbij ook de humor niet mocht
ontbreken - wat dat laatste betreft had Conscience zelf hoge verwachtingen van een
van de hoofdpersonages, Donatus Kwik.5 Maar dat kan niet de enige succesfactor
zijn, want in geen ander land is Het goudland zo veelvuldig vertaald als in Spanje.
Althans dat kan ik niet afleiden uit de artikelen over de receptie van Conscience in
Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en Portugal.6
Mogelijk sprak Het goudland de Spaanse lezers aan, omdat dit soort avonturen hen
niet vreemd was. Zo zijn generaties Spanjaarden eeuwenlang naar (Spaanstalig)
Amerika geëmigreerd om daar fortuin te maken. Niet voor niets betekent de
uitdrukking hacer(se) la(s) América(s) in het Spaans nog steeds ‘fortuin maken’.
Wat betreft de populariteit van het werk van Hendrik Conscience in het Spaans komt
Het ijzeren graf op de tweede plaats. Dit werk, dat als hoofdthema de
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onmogelijke liefde tussen twee leden van verschillende sociale klassen heeft, was
evenals Het goudland zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw populair.
Het ijzeren graf was niet alleen in Spanje geliefd. Nog altijd wordt Het ijzeren graf
beschouwd als één van Consciences beste romans.7 De andere twee populaire werken
van Conscience in het Spaans, De arme edelman en De loteling, waren meer
tijdgebonden. Bijna alle vertalingen ervan verschenen in de negentiende eeuw. In de
twintigste eeuw vielen ze kennelijk niet meer in de smaak.

Kranten introduceerden Hendrik Consciences oeuvre in Spanje
Voor zover ik heb kunnen achterhalen, verscheen het allereerste vertaalde werk van
Hendrik Conscience in het Spaans in 1854 in de krant Diario de Barcelona. Deze
krant uit Barcelona gaf in de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw werken
van Conscience als feuilleton uit. Via het feuilleton ambieerden kranten meer lezers
en abonnees aan te trekken. De lezers knipten telkens de literaire tekst uit de eerste
pagina van de krant.8 Na enige tijd was de roman of novelle compleet en dus klaar
om in te binden als een soort boek.9
Een aantal Spaanse kranten volgde het voorbeeld van de Diario de Barcelona.
Deze kranten kwamen uit alle hoeken van Spanje. Dat is typerend voor het
negentiende-eeuwse Spanje, aldus literatuurhistoricus José M. Montesinos.10 Toen
gaven veel lokale en regionale kranten literaire teksten uit. In figuur 2 is te zien dat
de vertaalde werken van Conscience in de Spaanse kranten aan het begin van de
jaren zestig van de negentiende eeuw een echte hype waren.
Daarvoor zijn hoofdzakelijk twee kranten uit Madrid verantwoordelijk geweest:
La Correspondencia en Las Noticias. De eerste gaf in één jaar tijd, van 1862 tot
1863, vijf verhalen van Conscience uit. De tweede in 1864 twee verhalen.
De krant Diario de Barcelona was, zoals gezegd, de eerste uitgever van het oeuvre
van Hendrik Conscience in Spanje. Intrigerend is de vraag hoe deze krant
kennismaakte met zijn oeuvre. Ik vermoed dat men in de voetsporen trad van het
tijdschrift Revue des deux Mondes. In 1854 verschenen in dit Franse tijdschrift twee
novellen van Conscience, namelijk De arme edelman en Rikke-

Figuur 2. In deze grafiek is te zien dat de populariteit van Hendrik Consciences verhalen die in de
negentiende-eeuwse Spaanse kranten verschenen, haar hoogtepunt bereikte in 1862.
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tikke-tak.11 In datzelfde jaar 1854 verscheen in de Diario de Barcelona ook De arme
edelman en waarschijnlijk Rikke-tikke-tak, dezelfde verhalen die de Revue des deux
Mondes had uitgegeven. Helaas is er bij mijn weten geen exemplaar van
Rikke-tikke-tak in het Spaans bewaard gebleven. Een bewijs van het bestaan is de
vermelding in de recensie van Milá Fontanals uit 1857.
Ook in buurland Portugal verschenen verhalen van Hendrik Conscience als
feuilleton in kranten. Dit blijkt uit het artikel ‘Hendrik Conscience in de Portugese
kranten’ van Patricia Couto. Twee Portugese kranten uit Porto, het Jornal do Porto
en O Comércio do Porto, gaven binnen één jaar, van 1859 tot 1860, niet minder dan
zestien werken uit. Evenals de eerste Spaanse krant Diario de Barcelona trad de
eerste Portugese krant Jornal do Porto in de voetsporen van een Franse uitgever. Zo
liet het Jornal do Porto simpelweg het eerste boekdeel van de OEuvres complètes
van Hendrik Conscience vertalen, die bij de Parijse firma Michel Lévy Frères waren
verschenen (de novelle Rikke-tikke-tak werd echter vervangen door Het beulenkind,
dat stond in het derde boekdeel).

De Spaanse vertalingen in tijdschriften en in boekvorm
Langzaam maar zeker verdwenen de feuilletons uit de kranten. Het laatste verhaal
van Hendrik Conscience dat ik in een Spaanse krant heb kunnen vinden, dateert uit
1896. Begin twintigste eeuw namen de tijdschriften het plaatsen van feuilletons over
van de dagbladen. Met ‘tijdschrift’ bedoel ik hier een publicatie die niet als
vervolgverhaal verscheen, zoals het in de vorige paragraaf genoemde feuilleton, maar
als een volledig verhaal. Dit soort tijdschriften had geen kaft en was niet omvangrijk.
Het Spaanse tijdschrift dat het grootste aantal werken van Conscience heeft uitgegeven
is de Revista Literaria Novelas y Cuentos. Dit wekelijkse tijdschrift gaf van 1934
tot 1961 zes werken van Conscience uit. Behalve een (ingekorte) roman of novelle
van een Spaanse of buitenlandse auteur bevatte dit tijdschrift ook wat literaire
informatie; de desbetreffende auteur werd meestal ingeleid met een (korte) biografie.
De vertaalde werken van Hendrik Conscience in het Spaans verschenen niet alleen
in kranten en tijdschriften maar ook in boekvorm, zowel in de negentiende als in de
twintigste eeuw, met nadruk op de twintigste eeuw. In boekvorm verschenen de
meeste Spaanse vertalingen. In deze vorm heb ik overigens één bundel in Spaans
braille en één vertaling in het Catalaans kunnen opsporen. Uit de proloog van de
vertaler Artur Bofill blijkt dat het boek via het Spaans in het Catalaans is vertaald.
Deze vertaler had de Spaanse versie in de al genoemde krant Diario de Barcelona
gelezen.
Hoewel Conscience niet specifiek voor vrouwen of jongeren schreef, valt het op
dat er in het Spaans zowel vrouwen- als jongerenreeksen verschenen. In de
vrouwenreeks verscheen onder de naam ‘Amapola’ (klaproos) De arme edelman en
Moederliefde in de jaren veertig van de twintigste eeuw. Ook in de twintigste eeuw
verschenen in diverse jongerenreeksen vier edities van Het goudland, één van Het
ijzeren graf en één van De leeuw van Vlaanderen. Deze voor een jong lezerspubliek
bestemde boeken zijn in de meeste gevallen voorzien van kleur-
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rijke illustraties. In beide reeksen werd één van de titels omgedoopt: Het ijzeren graf
tot El castillo de Bodeghem (het kasteel in Bodeghem, vermoedelijk omdat het woord
‘graf’ te luguber klonk voor deze categorie lezers) en Moederliefde tot El castillo de
Orsdael.

De Spaanse lezers en het werk van Hendrik Conscience
Tegenover het grote aantal vertalingen van Hendrik Consciences werk in het Spaans
staat het geringe aantal recensies dat zijn werk behandelt. In totaal heb ik slechts één
Spaanse recensie kunnen vinden, namelijk die van de criticus en hoogleraar Manuel
Milá Fontanals (1818-1884). Deze recensie verscheen in 1857 in de bovengenoemde
krant Diario de Barcelona, de eerste uitgever van Consciences oeuvre in Spanje en
de krant die in de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw zijn werken als
feuilleton uitgaf.
Uit die recensie blijkt dat Milá Fontanals Consciences oeuvre via de Franse
vertalingen, dus in het Frans, heeft leren kennen.12 Hij presenteert de Vlaamse schrijver
als een meester in het nieuwe trendy genre: de novelle. Hij stelt Conscience gelijk
met andere befaamde novellisten als De Maistre, Dickens, Pontmartin en Töpfer.
Hij is echter pas recenter beroemd geworden, aldus Milá Fontanals. Consciences
werk karakteriseert hij als verheven en sentimenteel.
Volgens hem schildert Conscience de eenvoud en het platteland. De taal van de
boeren op het platteland vindt hij overigens te verheven en de extreem intieme en
gruwelijke situaties misschien te overladen.13
Milá Fontanals was niet de enige Europeaan die de beschrijvingen van het
eenvoudige Vlaamse leven op het platteland waardeerde. Vóór hem hadden de Franse
critici Théophile Gautier en Victor Figarol al de realistische beschrijvingen van de
Vlaamse zeden en gewoonten geprezen in respectievelijk 1854 voor de Moniteur
Universel en de Revue Trimestrelle, en in 1855 voor de Revue Contemporaine.14
Deze Franse critici beschouwden Conscience zelfs als een voortzetter van de
gerenommeerde Vlaamse schilderkunst. Het is duidelijk dat Milá Fontanals de literaire
trends in buurland Frankrijk, dat toen op literair gebied een toonaangevend land was,
op de voet volgde. Niets wijst erop dat zijn interesse voor de Vlaamse taferelen van
Conscience te maken had met het feit dat Vlaanderen ooit onder Spaans bewind is
geweest.
Behalve Milá Fontanals was er nog een negentiende-eeuwse Spaanse intellectueel
die interesse toonde voor Hendrik Consciences oeuvre, namelijk de schrijver José
María de Pereda (1833-1906). Dat blijkt uit de briefwisseling tussen deze schrijver
en Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), een wonderkind en prominent
literatuurhistoricus. Menéndez Pelayo kreeg in 1877 een studiebeurs om een Europese
reis te gaan maken met als doel het verzamelen van gegevens in buitenlandse
archieven en bibliotheken. Hij reisde eerst af naar Portugal en vervolgens via Frankrijk
naar België en Nederland. Deze reis lijkt overigens bepalend te zijn geweest voor
zijn verdere carrière, want één jaar daarna, op tweeëntwintigjarige leeftijd, bekleedde
hij de leerstoel letterkunde aan de Universiteit van Madrid.
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Toen Menéndez Pelayo zich in Brussel bevond, ontving hij een brief, d.d. 7 november
1877, van De Pereda. Daarin bestelde De Pereda boeken van de Franse auteur Balzac
én van Conscience.15 Dat De Pereda boeken van Balzac bestelde toen M. Pelayo zich
in Brussel bevond, is te begrijpen als we weten dat Menéndez Pelayo in een eerdere
brief had opgemerkt dat hij verwachtte in Brussel dezelfde boeken te kunnen vinden
als in Parijs. Uit de brief d.d. 23 november 1877 van Menéndez Pelayo aan De Pereda
is af te leiden dat Menéndez Pelayo in Brussel vertalingen van Consciences werk in
het Frans zag. Hij heeft het immers over Henri Conscience (op z'n Frans). Uit dezelfde
brief weten we overigens wat voor boeken De Pereda beoogde. Zo beloofde Menéndez
Pelayo mee te nemen naar Spanje: ‘de boeken van Henri Conscience die uit
schilderingen van het Vlaamse leven bestaan’.16
Uit de recensie van Milá Fontanals en de briefwisseling tussen José María De
Pereda en Marcelino Menéndez Pelayo leren we dat (een deel van) Consciences werk
bij een bepaalde kring negentiende-eeuwse Spaanse vooraanstaanden bekend was.
Dat juist Milá Fontanals en De Pereda zijn oeuvre waardeerden lijkt geen toeval te
zijn. Zoals Vlaanderen, de geboortestreek van Conscience, centraal stond in zijn
werk, zo stonden Catalonië en Cantabrië, de geboortestreken van respectievelijk Milá
Fontanals en De Pereda, centraal in hun werk. De recensie en de briefwisseling wijzen
er overigens op dat beide schrijvers Consciences oeuvre via de Franse vertalingen
hebben leren kennen.
Zoals gezegd werden in de negentiende eeuw de verhalen van Conscience vooral
via feuilletons in de kranten verspreid. Het is waarschijnlijk dat de recensie van Milá
Fontanals invloed heeft gehad op die uitgeverswereld, want vijf jaar na die recensie,
in 1862, bereikte de populariteit van Consciences oeuvre haar hoogtepunt (zie figuur
2). Het aantal en soort lezers van die feuilletons is moeilijk te achterhalen. Uit de
studie van Pedraza en Rodríguez Cáceres blijkt dat feuilletons omstreeks 1850 een
potentieel lezerspubliek van duizenden lezers hadden.17 Dit getal is relatief groot,
omdat slechts 20% van de Spaanse bevolking (ongeveer drie miljoen Spanjaarden)
kon lezen.
Begin twintigste eeuw (omstreeks 1920-1930, het exacte jaar is onbekend) merkte
de Spaanse vertaler Emilio M. Martínez Amador in zijn voorwoord op dat Conscience
ondanks zijn literaire kwaliteiten veel aan populariteit had verloren.18 Toch bleven
er tot 1982 vertalingen in het Spaans verschijnen. Helaas verstrekt slechts een beperkt
aantal bronnen gegevens over de receptie van Hendrik Conscience in het
twintigste-eeuwse Spanje. De meeste vertaalde werken bevatten geen voorwoord,
in de flapteksten staat zelden andere informatie dan een samenvatting van het verhaal
en aan de meeste encyclopedieën is te zien dat ze uit een andere taal zijn vertaald en
ze vermelden dus (bijna) geen gegevens over Spanje. Bijvoorbeeld, de Enciclopedia
universal ilustrada europeo-americana, één van de grootste Spaanse encyclopedieën
van de twintigste eeuw, vermeldt Duitse en Zwitserse edities van het werk van
Conscience, waar de gemiddelde Spanjaard niets aan heeft, maar geen enkele Spaanse
editie.
Wat mogelijk een rol heeft gespeeld in de populariteit van Consciences werken
in Spanje in zowel de negentiende als de twintigste eeuw is de christelijke (katho-
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Figuur 3. Voorpagina van de boeken El caballero pobre (links) en El león de Flandes (rechts),
respectievelijk de vertaling in het Spaans van De arme edelman uit 1944 en De leeuw van Vlaanderen
uit 1965, de eerste bestemd voor vrouwen, de tweede voor jongeren.
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lieke) levenswijze van de personages, die dankzij het christelijk geloof altijd hoopvol
blijven, zelfs in de meest tragische omstandigheden. Zo vertelde de al genoemde
Artur Bofill in zijn voorwoord uit 1919 dat de christelijke normen en waarden in
Consciences De engel des goeds en de geest des kwaads hem diep raakten. Volgens
hem omvatte dit verhaal het christelijk geloof zoals het aan hem vanaf jonge leeftijd
werd doorgegeven.19 Het is ook te zien aan de religieuze afbeeldingen bij de Spaanse
versie van De loteling uit 1891 (zie bijvoorbeeld p. 81 en p. 107) dat het geloof in
Consciences werk in Spanje geen bijzaak was.
De christelijke moraal in Consciences oeuvre werd niet alleen in Spanje positief
gewaardeerd. De Nederlander J. Alberdingk Thijm beschouwde Conscience als ‘een
volkschrijver die een herboren christen volkskunst zou doen zegepralen boven den
geest van twijfel en ongeloof’.20 Bepaalde Engelstalige en Franstalige bladen prezen
zijn verhalen ook om de christelijke moraal: in 1854 de Edinburgh Guardian, in
1855 The Ecclesiastic en in 1856 de Revue Contemporaine. In dit laatste blad
vergeleek de criticus Joseph Vilbort Consciences werk met een vruchtbaar
bloemenveld, waar behalve bloemen ook korenaren groeien. Op dit veld kan men
goede adviezen ‘oogsten’ (volgens de christelijke leer) en zich tegelijk amuseren,
aldus Vilbort.21
De realistische schilderingen van Vlaanderen en de christelijke moraal in
Consciences werken spraken dus veel Spaanse lezers en ook andere (West-)
Europeanen aan. Maar niet in alle Europese landen verschenen er, zoals in Spanje,
tot ver in de twintigste eeuw vertalingen van Conscience. In de buurlanden Portugal
en Frankrijk gebeurde dat niet, althans dat kan ik niet afleiden uit de artikelen van
respectievelijk Patricia Couto en José Lambert.22 Het feit dat vanaf 1955 de meeste
werken van Conscience in het Spaans in jongerenreeksen verschenen, is wel een
aanwijzing dat (een deel van) zijn oeuvre vanaf de tweede helft van de twintigste
eeuw als nogal kinderlijk werd beschouwd in Spanje. Dat neemt niet weg dat de
Spaanse lezers meer dan honderdvijfentwintig jaar lang trouw bleven aan zijn oeuvre.
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Eindnoten:
1 Dit artikel is gebaseerd op mijn doctoraalscriptie De receptie van Hendrik Conscience in Spanje
binnen een Europese context (2005). Voor opmerkingen mail naar esaguer@hotmail.com.
2 Dit zijn de bibliografieën van Prosper Arents (1931a), die van Antonio Palau (1951), de twee
edities van de Catálogo general de la librería española (...) (1932 en 1957) en de al genoemde
3 In 1983 merkten Simons. Somers en Van Ruyssevelt al op: ‘De receptie van het werk van
Conscience in het Duitse, Franse en Engelse taalgebied is nog vrijwel niet onderzocht, en nog
veel minder de weerklank die zijn werk in vaak heel vroegere vertalingen vond in Italië (1846),
Polen (1846), Zweden (1850), Denemarken (1856), enzovoort.’
4 Er bestaan talloze publicaties betreffende het leven van Conscience. Voor een kort overzicht
zie bijvoorbeeld de Grote Winkler Prins, de Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur,
het Nationaal biografisch woordenboek [van België] en het Oosthoek lexicon Nederlandse en
Vlaamse literatuur. Voor een uitgebreid overzicht omtrent één of meerdere aspecten van het
leven van Conscience zie bijvoorbeeld Vermeylen (1933), De Bock (1939), Van Roosbroeck
(1939), Westerlinck (1983), Willekens (1983), Couttenier (1984) en Wauters (1999).
5 Conscience zelf schreef over Het goudland en het personage Donatus Kwik: ‘Of dit werk wel
veel eigenlijke kunstwaarde zal hebben, dit meen ik niet.(...); maar dat het meer dan anderen
met gretigheid zal worden gelezen, daarvan ben ik zeker. Er is een zonderlinge figuur in Donatus Kwik - die op elke bladzijde doet lachen. Het werk is daarenboven een enkele reeks
verrassende avonturen. Zulk iets heeft het Vlaams publiek nog niet.’ Zie Willekens 1983, 127.
6 Zie Hermanowski (1973), Marrécau (1975), Van Hattum (1983), Wellens (1983), Van Assche
(1985) en Couto (2000).
7 Wauters 1999, 160.
8 Romero 1990, 98.
9 Ik heb zelf het geluk gehad zo'n origineel negentiende-eeuws feuilleton te kunnen zien. De
randen van het papier zijn onregelmatig en enkel een schamel touwtje houdt de vellen bij elkaar.
10 Montesinos 1969, 117-118.
11 Zowel Arents (1931b, 121) als Lambert (1980, 81) vermelden het verschijnen van De arme
edelman en Rikke-tikke-tak in het Frans in het tijdschrift Revue des deux Mondes uit 1854.
12 Milá Fontanals schrijft: ‘(...) conocemos las nueve novelitas que últimamente se han traducido
al francés.’ ((...) we kennen de negen novellen die recent in het Frans zijn vertaald).
13 In het Spaans: ‘La elevación y una vena inagotable de sentimiento distingue especialmente al
narrador flamenco. Complácese en las pinturas sencillas y campestres, si bien se pudiera decir
que atribuye á los campesinos, no afectos (que no reconocen clases), sino un lenguaje demasiado
encumbrado. Tal vez carga también excesivamente la mano en la pintura de las situaciones
extremas tiernas ó terribles: (...)’.
14 Marrécau 1975, 76-77.
15 In het Spaans: ‘Los libros que quería encargarte son las Escenas de la vida en París y de
provincias (creo que también las escribió) de Balzac, y alguna obra notable, en mi género, de
otros autores, como E. Conscience; pero no en novelas sino en cuadros’. Zie briefwisseling
tussen De Pereda en Menéndez Pelayo (1953).
16 In het origineel in het Spaans: ‘Escogeré, para llevárselos a Vd. los tomos de Henri Conscience
que se compongan de cuadros o escenas sueltas de la vida flamenca’. Zie briefwisseling tussen
De Pereda en Menéndez Pelayo (1953).
17 Pedraza en Rodríguez Cáceres 1997, 203-204.
18 In het origineel in het Spaans: ‘Un tiempo hubo en que éstas [zijn werken] andaban de mano
en mano y hacían derramar lágrimas de terNURa á centenares de lectores; y aun hoy, no obstante
el tiempo transcurrido, y el ser tan opuestas á las modernas tendencias literarias, su lectura viene
a corroborar una vez más la eterna verdad de que lo bueno es siempre bueno, (...).’
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19 In het origineel in het Catalaans: ‘Amb forma verament poética, amb fondo absolutament moral,
amb criteri purament cristiá, se m' presentaren en aquesta fantasia [De engel des goeds en de
geest des kwaads] sintetisades les idees i creencies que, desde ma infantesa, per fortuna, se
m'havien inculcat’.
20 De Graeve 1934, 141.
21 In het origineel in het Frans: ‘Son [van Conscience] oeuvre est comme un champ fertile, où
l'épi croît au milieu des fleurs; on peut y moissonner des bons conseils en y cherchant une
distraction charmante’. Te lezen in Marrécau 1975, 65.
22 Patricia Couto heeft dit ook via de mail bevestigd.
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Arie Pos (Coïmbra)
........... Nederlandstalige literatuur in Portugal 1992-2006
Met veertig vertaalde titels in de afgelopen vijftien jaar mogen we in Portugal niet
mopperen. En dan beperken we ons tot zelfstandig verschenen werk op het gebied
van fictie, poëzie en toneel. Ook in tijdschriften en verzamelbundels verscheen op
deze terreinen het een en ander. Dat blijft hier buiten beschouwing, evenals de Chinese
detectives van Robert van Gulik, de Nijntjes van Dick Bruna, de Kikkers van Max
Velthuijs en enkele historische werken, samen een dertigtal titels.
De keuze van 1992 als beginpunt van de hier besproken periode heeft verschillende
redenen. In de eerste plaats sluit dit artikel daardoor aan bij een eerder verschenen
artikel van Roza Huylebrouck dat de jaren 1943-1992 bestrijkt.1 In de tweede plaats
markeert 1992 het begin van een periode waarin jaarlijks nieuwe vertaalde literaire
titels verschenen, terwijl dat in de voorgaande periode slechts zeer sporadisch het
geval was. Ten derde leidden de oprichting van het Nederlands Literair Productieen Vertalingenfonds in 1991 en de succesvolle presentatie van de literatuur van
Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter Buchmesse van 1993 tot een gerichte
promotie die zich ook tot Portugal uitstrekte en die veel heeft bijgegedragen tot de
toename van het aantal vertalingen. Nog in 1993 kon met steun van het Productiefonds
Het volgende verhaal van Cees Nooteboom verschijnen en begin 1994 werd met
subsidie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Metsiers van Hugo
Claus gepubliceerd. Sindsdien verschenen er regelmatig nieuwe titels, het leeuwendeel
met Nederlandse of Vlaamse steun. Die lijkt vooralsnog onontbeerlijk en beperkt
zich niet tot de vertaalsubsidies. De fondsen financierden ook mee aan de
aanwezigheid van auteurs op poëziefestivals en bij boekpresentaties, en ze
organiseerden in samenwerking met Portugese partners, de Nederlandse en Belgische
ambassades, de docentschappen, het Vertalershuis in Amsterdam en het Steunpunt
Literair Vertalen literaire manifestaties en vertaalworkshops.
Die activiteiten waren en zijn nodig in een land waar de Nederlandstalige literatuur
zo goed als onbekend was. In mei 1997 en oktober 2003 werd die literatuur in
Lissabon gepromoot met een meerdaags programma, waarin Vlaamse en Nederlandse
auteurs acte de présence gaven. Ze werden geïnterviewd en lazen voor, een aantal
vertalingen werd gepresenteerd en er werden literaire films vertoond - een loffelijk
initiatief omdat ook de Vlaamse en Neder-
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landse film vrijwel onbekend zijn in Portugal. Beide evenementen zorgden voor
publiciteit in kranten en op radio en televisie en bewezen dat de aanwezigheid van
auteurs meer media-aandacht oplevert dan het verschijnen van een boek. Journalisten
en critici schreven over de literatuur van de Lage Landen en over recente vertalingen,
auteurs verschenen in de krant en op de televisie: er bestond Nederlandstalige
literatuur in Portugal. De manifestaties motiveerden uitgevers om vertalingen te
publiceren en boekpresentaties te organiseren. Inmiddels bekend met de
subsidiemogelijkheden, gingen ze daarmee door. Niet met grootse projecten en al te
hooggespannen verwachtingen, maar eerder voorzichtig, de markt aftastend met
bescheiden oplagen (twee- tot drieduizend exemplaren voor proza, duizend tot
vijftienhonderd voor poëzie - gangbare beginaantallen voor vertaalde literatuur).
Slechts een gering aantal titels werd niet rechtstreeks uit het Nederlands vertaald.
Alle andere werden gepubliceerd met Vlaamse of Nederlandse vertaalsubsidie. Door
middel van literaire vertaalworkshops en een vertaalmentoraat konden jonge vertalers
worden begeleid en gestimuleerd.

Keuze van auteurs en titels
De keuze van te vertalen boeken heeft doorgaans weinig te maken met verkoopcijfers,
bekroningen en literaire status in het Nederlandse taalgebied. Het Nederlandse
waardeoordeel lijkt alleen van belang voorzover het de subsidietoekenning voor
vertaling betreft. Belangrijker is waar het boek over gaat en hoe het in het buitenland
werd ontvangen. Met name Frankrijk en Spanje fungeren voor Portugal als
‘gidslanden’. Zeventig procent van de in het Portugees vertaalde Nederlandstalige
titels verscheen eerder in het Frans en/of Spaans.
Bezonken rood van Jeroen Brouwers en Bruiloft aan zee van Abdelkader Benali
werden vertaald nadat ze in Frankrijk respectievelijk waren bekroond met de Prix
Fémina Étranger 1995 en de Prix du Meilleur Premier Roman Étranger 1999. Ook
literaire agenten en adviseurs, het Nederlandse en het Vlaamse fonds en internationale
boekenbeurzen bieden de nodige oriëntatiepunten. Wat de Portugese uitgevers uit
dit brede aanbod van informatie kozen, spoort aardig met wat elders uitgegeven
wordt. De internationaal gevestigde grote namen - Claus, Haasse, Mulisch en
Nooteboom - zijn aanwezig naast jongere regelmatig vertaalde auteurs zoals Adriaan
van Dis, Renate Dorrestein, Anna Enquist, Arthur Japin, Margriet de Moor en Connie
Palmen. De in het buitenland succesvolle migrant-auteurs Abdelkader Benali en
Moses Isegawa ontbreken evenmin als recente toptitels van Karel Glastra van Loon
en P.F. Thomése. De vertaalde schrijvers zouden een vrij representatief
mini-boekenbal in Lissabon kunnen bevolken.
De ontvangst van de ‘onbekende noorderlingen’ was positief en de boeken werden
goed tot zeer goed besproken. Het aantal recensies is echter klein en wordt kleiner
naarmate er minder aan promotie wordt gedaan. De literaire manifestaties en
presentaties leverden steeds een aardig aantal interviews en kritieken op, maar zonder
die extra's dreigen de boeken te verdrinken in het,
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voor een klein land waar weinig gelezen wordt, enorme boekenaanbod (bijna 17.000
nieuwe titels in 2005). Niettemin was er veel aandacht en lof voor Nooteboom, Haasse
en Claus. Ook Van Dis, Komrij, Brouwers, Japin en Provoost trokken belangstelling.
Komrijs Een zakenlunch in Sintra beleefde een tweede druk en Benali's Bruiloft aan
zee verscheen ook als boekenclubeditie.
Wat opvalt is dat nog weinig schrijvers met meer dan één titel vertegenwoordigd
zijn. Van Harry Mulisch verscheen voor 1992 een vertaling van De aanslag (O
assalto, vertaald door Maria Alice Vila Fabião, Lissabon: Caminho 1988), zodat hij,
evenals Adriaan van Dis en Anna Enquist, met twee titels aanwezig is. Cees
Nooteboom is met vier titels het meest vertaald, gevolgd door Hugo Claus en Gerrit
Komrij met elk drie.

Onderwerpen
De elders weinig vertaalde Komrij is met drie titels sterk vertegenwoordigd in
Portugal, wat niet verwonderlijk is aangezien hij in Over de bergen en Een zakenlunch
in Sintra zijn tweede vaderland portretteerde. De link met Portugal moet eveneens
bepalend zijn geweest voor de vertaling van Het China van Gaspar, de debuutroman
van de Vlaamse schrijfster Magda van den Akker over de fascinatie voor China van
twee Portugese Aziëreizigers uit de zestiende eeuw, de koopman-avonturier Fernão
Mendes Pinto en de dominicaan Gaspar da Cruz. Ook de keuze van Slauerhoffs Het
verboden rijk verraadt interesse voor de eigen zestiende eeuw, hier in de persoon
van de nationale dichter Camões en zijn verblijf in Macao.
Slauerhoff is de enige vooroorlogse auteur op de lijst, die verder maar vijf werken
van voor 1980 bevat. De publicatie van klassieken uit de Nederlandstalige literatuur
is kennelijk geen prioriteit voor de uitgevers. Namen als Couperus, Elsschot, Hermans
en Reve ontbreken, al zag in 1976 wel een vertaling van Max Havelaar het licht.
Nog altijd is Het achterhuis van Anne Frank veruit het bekendste en meest gelezen
Nederlandse boek in Portugal. De vertaling verscheen voor het eerst in 1957 en werd
sindsdien vele malen herdrukt. In 2003 verscheen bij dezelfde uitgever de ‘definitieve
versie’ en ook die wordt regelmatig herdrukt. Maar Anne Frank is sinds lang een
internationaal icoon en, naast Primo Levi, in Portugal de belangrijkste
vertegenwoordiger van de Holocaust-literatuur, die weinig prominent aanwezig is.
Dat geldt in algemenere zin voor literatuur over de Tweede Wereldoorlog en de
verwerking daarvan, waardoor een representatief deel van de moderne
Nederlandstalige literatuur vooralsnog moeilijk te slijten lijkt aan een Portugees
publiek. De ‘neutraliteit’ van het Salazar-regime zorgde voor een heel andere beleving
van de oorlog dan in het bezette deel van Europa en voor een beperkte interesse voor
het thema.
Iets vergelijkbaars valt te signaleren met betrekking tot de Indische literatuur. Ook
hiervoor is de belangstelling klein, naar het zich laat aanzien vooral door de aversie
tegen Indonesië vanwege de overheersing van de voormalige Portugese kolonie
Oost-Timor. Ondanks de Timorese onafhankelijkheid blijft de publieke

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

16
opinie anti-Indonesisch en is de interesse voor het toch al onbekende land vrijwel
nihil. Verschillende uitgevers zagen daarom niets in publicatie van Indische romans
van bijvoorbeeld Hella S. Haasse of Adriaan van Dis. In hoeverre dit een voorbijgaand
fenomeen is zal de toekomst leren.
Onder de overige titels valt een voorkeur voor Afrika waar te nemen die gezien
het koloniale verleden en de huidige Portugese banden met dat continent niet
verwonderlijk is. De vertaalde boeken van Van Dis, Isegawa, Benali, Van Woerden
en Japin werden duidelijk op hun Afrikaanse thematiek geselecteerd en ook onder
die noemer besproken. Dat Afrika een item is bleek ook uit het feit dat tijdens de
literaire manifestaties van 1997 en 2003 een debat werd gewijd aan (post-)koloniale
literatuur dat uitsluitend over ‘het verloren continent’ ging.

Genres
Het genre van de roman geniet nadrukkelijk de voorkeur van de Portugese uitgevers.
De Portugese eigenzinnigheden in aanmerking genomen, is het aanbod aan
Nederlandstalige fictie kwalitatief goed, betrekkelijk up-to-date en aangenaam
verscheiden, al blijft het aantal Vlaamse auteurs onder de maat. Het poëzie-aanbod
is met kleine bloemlezingen uit het werk van Herman de Coninck en Eva Gerlach
en ruimere keuzes uit de poëzie van Arjen Duinker en Gerrit Komrij nog marginaal
en zeker voor uitbreiding vatbaar. De anthologie die Komrij samenstelde uit de
twintigste-eeuwse Nederlandse poëzie bood volgens de critici door de opname van
een of twee gedichten per dichter te weinig houvast voor een gefundeerd oordeel.
Dankzij initiatieven van het Theater Instituut Nederland en de Lissabonse
theatergroep Artistas Unidos werd de contemporaine Nederlandstalige toneelliteratuur
onder de aandacht gebracht. In 1998 maakte Artistas Unidos een productie van
Pick-up en Kanker van Gerardjan Rijnders en op 24, 25 en 26 november 2000
verzorgde het gezelschap een reeks leesvoorstellingen van vertaalde stukken van
Rijnders, Karst Woudstra, Judith Herzberg, Esther Gerritsen, Don Duyns en Arne
Sierens. De teksten werden gepubliceerd in een speciaal nummer van Artistas Unidas
Revista (jrg. 2, nr. 3, november 2000).
Daarin verscheen ook de vertaling van Herzbergs De caracal, dat in 2003 werd
opgevoerd. In 2005 verzorgde Artistas Unidos eveneens een productie van haar
toneelstuk De nietsfabriek. Van Arne Sierens werden in 2001 en 2002 Mijn Blackie,
De drumleraar, De broers Geboers en Mouchette/Colette opgevoerd. Op 1 februari
2007 ging Rijnders' Liefhebber in première. De toneelgroep Assédio had in 1999
Mooi van hem op de planken gebracht.

Tot slot: een begin
Veertig vertalingen in vijftien jaar is niet veel om een onbekende literatuur op de
kaart te zetten, maar wat verscheen is een redelijk solide begin. Er is een basis waarop
kan worden voortgebouwd, er zijn uitgevers en vertalers. Met
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gerichte Vlaamse en Nederlandse steun kan verder worden gewerkt aan een
representatieve Nederlandstalige bibliotheek. Daarin zou de aanwezigheid van
Vlaamse auteurs moeten worden versterkt. De uitgave van meer na- en vooroorlogse
klassieken zou wellicht een kader kunnen scheppen dat voor meer zichtbaarheid
zorgt, zeker wanneer een beknopte literatuurgeschiedenis ondersteuning biedt. Met
meer vertaalde titels van internationaal bekende auteurs zouden niet alleen die auteurs
maar ook de Nederlandstalige literatuur zich sterker kunnen profileren op de Portugese
markt. Zoals in voorgaande jaren bleek, kunnen Nobelprijskandidaturen, buitenlandse
bekroningen, verfilmingen en aansluiting bij culturele evenementen extra aandacht
genereren. Rekening houdend met de Portugese interesses moeten er ook op het
gebied van non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur aantrekkelijke auteurs te vinden
zijn. Zolang uitzonderlijke publiekssuccessen en gevestigde reputaties nog ontbreken,
zijn de kwaliteit, de diversiteit en het kosmopolitisme van de Nederlandstalige
literatuur belangrijke troeven.

Nederlandstalige literatuur in het Portugees 1992-2006
1992

AKKER, MAGDA VAN DEN: A China de
Gaspar (Het China van Gaspar, 1989).
Vertaald door Maria Alice Vila Fabião.
Lissabon: Caminho.

1993

NOOTEBOOM, CEES: A história seguinte
(Het volgende verhaal, 1991). Vertaald
door Ana Maria Carvalho. Lissabon:
Quetzal.

1994

CLAUS, HUGO: A caça aos patos (De
Metsiers, 1950). Vertaald door Ana Maria
Carvalho. Porto: Asa.

1995

NOOTEBOOM, CEES: Máscara de neve
(Mokusei, 1982). Vertaald door Ana
Maria Carvalho. Lissabon: Quetzal.

1996

CONINCK, HERMAN DE: Os hectares da
memória (De hectaren van het geheugen,
bloemlezing). Collectieve vertaling.
Lissabon: Quetzal.
GERLACH, EVA: Alguns poemas (Enkele
gedichten, bloemlezing). Collectieve
vertaling. Lissabon: Quetzal.

1997

BROUWERS, JEROEN: Vermelho
decantado (Bezonken rood, 1981).
Vertaald door Célia Bernardino en Arie
Pos. Lissabon: Teorema.
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CLAUS, HUGO: O desgosto da Bélgica
(Het verdriet van België, 1983) Vertaald
door Ana Maria Carvalho. Porto: Asa.
HAASSE, HELLA S.: Uma ligação
perigosa (Een gevaarlijke verhouding,
1976). Vertaald door Ana Pinto de
Almeida en Arie Pos. Lissabon: Teorema.
KOMRIJ, GERRIT: Atrás dos montes (Over
de bergen, 1990). Vertaald door Patrícia
Couto. Porto: Asa.
MINCO, MARGA: A erva amarga (Het
bittere kruid, 1957). Vertaald door Maria
Clarinda Moreira. Lissabon: Teorema.
MOOR, MARGRIET DE: O virtuoso (De
virtuoos, 1993). Vertaald (uit het Duits)
door Fátima Freire de Andrade. Porto:
Asa.
Uma migalha na saia do universo (Een
kruimel op de rok van het universum).
Bloemlezing uit de Nederlandse poëzie
van de 20ste eeuw. Keuze en inleiding
Gerrit Komrij. Vertaald door Fernando
Venâncio. Lissabon: Assírio en Alvim.
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WINTER, LEON DE: Serenata (Serenade,
1995). Vertaald (uit het Duits) door
Adélia da Silva Melo. Algés: Difel.
1998

DIS, ADRIAAN VAN: Em África (In Afrika,
1991). Vertaald door Ana Maria
Carvalho. Lissabon: Dom Quixote.
SLAUERHOFF, J.J.: O reino proibido (Het
verboden rijk, 1932). Vertaald door
Patrícia Couto en Arie Pos. Lissabon:
Teorema.

1999

KOMRIJ, GERRIT: Um almoço de negócios
em Sintra (Een zakenlunch in Sintra,
1996). Vertaald door Fernando Venâncio.
Porto: Asa.
MULISCH, HARRY: Duas mulheres (Twee
vrouwen, 1975). Vertaald door Miguel
Poças en Arie Pos. Lissabon: Teorema.
PALMEN, CONNIE: As leis (De wetten,
1991). Vertaald door Maria Alice Fabião.
Lissabon: Relógio d'Agua.
RIJNDERS, GERARDJAN: Belo? Buraco
negro. Câncer (Mooi, 1995. Pick-up,
1986. Kanker, 1996). Vertaald door Maria
Clarinda Moreira (Belo?); Pedro Marques
en Lut Caenen (Buraco negro en Câncer).
Porto: Campo das Letras.

2000

NOOTEBOOM, CEES: Rituais (Rituelen,
1980). Vertaald door Patrícia Couto en
Arie Pos. Porto: Asa.

2001

CLAUS, HUGO: Rumores (De geruchten,
1997). Vertaald door Ana Maria
Carvalho. Porto: Asa.
ISEGAWA, MOSES: Crónicas Abissínias
(Abessijnse kronieken, 1998). Vertaald
(uit het Engels) door Eugénia Antunes.
Lissabon: Temas e Debates.

2002

BENALI, ABDELKADER: Boda à beira-mar
(Bruiloft aan zee, 1996). Vertaald door
Arie Pos. Lissabon: Teorema.
ENQUIST, ANNA: O segredo (Het geheim,
1997). Vertaald door Elsa Trigo.
Lissabon: Temas e Debates.
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PROVOOST, ANNE: A minha tia é uma
baleia (Mijn tante is een grindewal,
1990). Vertaald door Arie Pos. Porto:
Afrontamento.
SIERENS, ARNE: O meu Blackie e outras
peças (Mijn Blackie en andere stukken).
Vertaald door Lut Caenen et al. Porto:
Campo das Letras.
WOERDEN, HENK VAN: A boca cheia de
vidros (Een mond vol glas, 1998).
Vertaald (uit het Engels) door Maria João
Cordeiro. Lissabon: Temas e Debates.
2003

DIS, ADRIAAN VAN: A terra prometida
(Het beloofde land, 1990). Collectieve
vertaling. Lissabon: Dom Quixote.
DORRESTEIN, RENATE: Um coração de
pedra (Een hart van steen, 1998).
Vertaald (uit het Engels) door Armando
Silva Carvalho. Lissabon: Círculo de
Leitores.
DUINKER; ARJEN: A canção sublime de
um talvez (Het sublieme lied van een
misschien, bloemlezing). Vertaald door
Arie Pos. Lissabon: Teorema.
FRANK, ANNE: Diário de Anne Frank:
versão definitiva (Het achterhuis, 1991).
Vertaald (uit het Engels) door Elsa T.S.
Vieira. Lissabon: Livros do Brasil.
JAPIN, ARTHUR: O preto de coração
branco (De zwarte met het witte hart,
1997). Vertaald door Karen Broothaers,
Susana Canhoto en Catarina Pires.
Lissabon: Teorema.
NOOTEBOOM, CEES: O (des)caminho para
Santiago (De omweg naar Santiago,
1992). Vertaald door Patrícia Couto en
Arie Pos. Porto: Asa.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

19

2004

ENQUIST, ANNA: A obra-prima (Het
meesterstuk, 1994). Vertaald door Carmo
Vasconcelos Romão. Lissabon: Temas e
Debates.
GLASTRA VAN LOON, KAREL: Fruto da
paixão (De passievrucht, 1999). Vertaald
door Susana Canhoto en Catarina Pires.
Lissabon: Dom Quixote.

2005

HERZBERG, JUDITH: A fábrica de nada
(De nietsfabriek, 1997). Vertaald door
David Bracke en Miguel Castro Caldas.
Lissabon: Artistas Unidos/Cotovia.
KOMRIJ, GERRIT: Contrabando. Uma
antologia poética (Contrabande. Een
bloemlezing poëzie). Vertaald door
Fernando Venâncio. Lissabon: Assírio en
Alvim.

2006

KRABBÉ, TIM: A desaparecida (Het
gouden ei, 1984). Vertaald door Ana
Leonor Duarte en Arie Pos. Lissabon:
Relógio d'Água.
THOMÉSE, P.F.: A filha-sombra
(Schaduwkind, 2003). Vertaald door
Susana Canhoto en Catarina Pires.
Lissabon: Dom Quixote.

Eindnoten:
1 Roza Huylebrouck: ‘Nederlands literair werk in het Portugees’. Snel Trampus, Rita D. (red.),
Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde. Colloquium van docenten in de Neerlandistiek in
Zuid-Europa, Trieste, 13-14 april 1992. Trieste: Lint, 1993, 67-73.
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Rudi Janssens (Brussel)
........... Het Nederlands in het Brusselse onderwijslandschap
Inleiding
Brussel is een meertalige stad waarin de Nederlandstaligen een minderheid vormen.1
Van de huidige Brusselaars groeide zo'n 10% op in een homogeen Nederlandstalig
gezin en een even grote groep in een gezin waar thuis zowel Nederlands als Frans
werd gesproken. Voor de andere Brusselaars is het Nederlands een ‘vreemde’ taal.
Toch beweert ongeveer een derde van alle Brusselaars goed tot uitstekend Nederlands
te spreken (Janssens, 2001). De rest van de inwoners mogen we echter niet
automatisch als Franstaligen beschouwen: 50% van de Brusselaars groeide wel op
in een homogeen Franstalig gezin, doch 20% spreekt van huis uit noch Nederlands
noch Frans. Het taalplaatje wordt vervolledigd met de groep die in het gezin waarin
ze opgroeiden het Frans met een andere taal combineerden.
Alhoewel Frans de dominante taal is in Brussel, niet enkel als thuistaal maar vooral
als omgangstaal, heeft het Nederlands er eenzelfde officiële status. Dit geldt ook
voor het Nederlands binnen het Brusselse onderwijslandschap. Hoe zit het daar nu
eigenlijk met dat Nederlands? Is het de taal van een onderwijssysteem dat een kleine
groep Vlaamse Brusselaars bedient of kan dit onderwijs op een bredere interesse en
appreciatie bogen? Deze bijdrage heeft niet de pretentie een diepgaand of
allesomvattend antwoord op deze vraag te formuleren maar zal aan de hand van
verschillende recente onderzoeksresultaten toch trachten een tip van de sluier op te
lichten. Om de huidige onderwijscontext te kunnen begrijpen wordt eerst kort
stilgestaan bij de historische evolutie van het Nederlands als onderwijstaal en de
huidige structuur van het onderwijslandschap. Hierna worden enkele recente
ontwikkelingen binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel geduid alvorens het
taalonderwijs Nederlands voor niet-Nederlandstaligen wat nader wordt bekeken.
Deze drie verhaallijnen leiden tot een aantal bevindingen en inherente vragen over
de toekomst van de rol van het Nederlands binnen het Brusselse onderwijslandschap.

Het Nederlands in het Brussels onderwijs historisch bekeken
Net als in andere landen en regio's waarin verschillende taalgemeenschappen
samenleven wordt de controle over een eigen onderwijssysteem veelal gezien als
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een garantie voor de culturele en linguïstische reproductie van de eigen taal en/of
cultuurgemeenschap (zie onder andere McAndrew en Gagnon, 2000). Bij de Belgische
onafhankelijkheid zagen de Nederlandstaligen, in die tijd voornamelijk sprekers van
Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten, zich geplaatst tegenover het Frans als
belangrijke Europese cultuurtaal die tevens de Belgische unie symboliseerde. Het
streven naar erkenning van het Nederlands als onderwijstaal was dan ook een van
de belangrijkste strijdpunten van de Vlaamse Beweging in de negentiende en
twintigste eeuw. Enerzijds diende het Nederlands als standaardtaal ingang te vinden
bij de grote groep dialectsprekers in het rurale Vlaanderen, anderzijds moest ze een
alternatief bieden voor de Vlamingen die ook in Vlaanderen net als in Brussel met
een dominant Franstalige elite werden geconfronteerd.
De taalvrijheid die bij de oprichting van België in 1830 in de grondwet werd
vastgelegd zorgde ervoor dat de huidige regio's (Brussel, Vlaanderen en Wallonië)
reeds binnen de unitaire staatsstructuur elk een verschillend onderwijsregime kenden.
Ongeacht het feit dat Wallonië tot de neergang van de zware industrie grote groepen
Nederlandssprekenden telde, was het onderwijs steeds eentalig Frans en resulteerde
de taalvrijheid nergens in Nederlandstalige onderwijsinitiatieven. Het feit dat de
Vlaamse eis voor tweetaligheid hier op een duidelijk njet stootte, zou mede de evolutie
naar een duale onderwijsstructuur inluiden. In Vlaanderen versterkten de
opeenvolgende taalwetten de positie van het Nederlands, eerst binnen het gerecht en
de administratie later in het onderwijs. Met de taalwet van 1883 werd de streektaal
de onderwijstaal in het officiële lager onderwijs hetgeen in 1932 ook tot het secundaire
onderwijsniveau binnen het officiële onderwijs werd uitgebreid. Deze wetten werden
gekenmerkt door een aantal uitzonderingsmaatregelen. Zo was er de mogelijkheid
tot het oprichten van ‘transmutatieklassen’, een overgangsmaatregel die streefde naar
een integratie van Franstaligen in de Vlaamse samenleving maar die door het
quasi-permanent karakter in Vlaanderen het onderwijs in het Frans garandeerde. Ook
het feit dat de wetgeving uitsluitend betrekking had op het officiële onderwijs en dat
de in Vlaanderen sterke katholieke onderwijszuil deels aan de vernederlandsing
ontsnapte, illustreert de relativiteit van deze wetgeving. Uiteindelijk zou het tot 1963
duren vooraleer het principe van streektaal = onderwijstaal voor alle lagere en
middelbare scholen werd ingevoerd en pas na de Leuvense kwestie in 1968 werd dit
ook veralgemeend naar het hoger en universitair onderwijs.
Brussel is binnen deze ontwikkeling altijd een buitenbeentje geweest. Alhoewel
oorspronkelijk een Vlaamse stad, heerste er op onderwijsvlak een laisser
faire-mentaliteit, waarbij het Nederlands wel een aantal rechten genoot maar deze
in de praktijk zelden werden toegepast. Niettegenstaande een duidelijke numerieke
meerderheid van de Brusselaars die bij het ontstaan van België een Vlaams dialect
sprak, stond het Nederlands in Brussel altijd vrij zwak. De politieke, economische,
juridische en culturele elite sprak Frans, de ambtenarij was Franstalig en een grote
groep Vlamingen die voor zichzelf of hun kinderen een betere toekomst ambieerde
verfranste. Tevens werd rond Brussel gretig
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gebruikgemaakt van de uitzonderingen in de wetgeving om er Franstalig onderwijs
te organiseren. Het algemene beleid achter het Brusselse onderwijs was erop gericht
het de Franstaligen niet moeilijk te maken en van de Nederlandstaligen tweetaligen
te maken, zodat het Nederlands op termijn in Brussel overbodig zou worden (Van
Veldhoven, 1981). Desalniettemin slaagden de Vlamingen erin om in 1932 de basis
van de keuze van de onderwijstaal van ‘vrijheid van het gezinshoofd’ om te buigen
naar ‘thuistaal is onderwijstaal’, hetgeen in de wetgeving van 1963 werd herbevestigd.
Dit kon de verfransing van de Vlaamse bevolking evenwel niet stoppen. Het principe
van transmutatieklassen werd in Brussel vooral aangewend om Nederlandstaligen
in te passen in een omgeving waar het Frans als meest prestigieuze taal ook voor de
Nederlandstalige leerlingen de beste professionele vooruitzichten garandeerde.
Bij de eerste staatshervorming in 1970 werd de taalgrens, en dus ook het
grondgebied van het huidige Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de grondwet
vastgelegd, en werd het principe van gemeenschappen en gewesten geïntroduceerd.
Concreet betekent dit dat het onderwijs voortaan niet langer een nationale bevoegdheid
was maar dat de gemeenschappen, de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige, elk hun
eigen onderwijs inrichten. Voor het tweetalige Brussel impliceert de aanwezigheid
van zowel de Vlaamse als Franstalige Gemeenschap een dubbele onderwijsstructuur
met Nederlandstalig en Franstalig onderwijs als twee totaal gescheiden systemen.
De basis van het Belgische taalbeleid wordt gevormd door het
territorialiteitsprincipe, streektaal is bestuurstaal, hetgeen tot gevolg heeft dat de
streektaal eveneens de enige onderwijstaal is. Dit betekent dat alle inwoners van
Vlaanderen onderwijs dienen te volgen in het Nederlands en diegenen uit Wallonië,
met uitzondering van de Duitstalige gemeenten, in het Frans. Haaks op wat men op
basis van deze logica zou verwachten werd in Brussel, op verzoek van de Franstaligen,
de vrije keuze van de onderwijstaal als basispricipe vastgelegd. Dit betekent dat elke
Brusselaar vrij mag kiezen tussen onderwijs in het Nederlands of het Frans, en dat
deze keuze niet impliceert dat alle kinderen van het gezin in dezelfde taal onderwijs
moeten volgen of dat elk onderwijsniveau in een en dezelfde taal gevolgd dient te
worden. Men kan dus telkenmale bij het begin van het schooljaar de onderwijstaal
vrij kiezen. Deze eis van de Franstaligen was ook ingegeven door het feit dat ze
verwachtten dat de Nederlandstaligen de meest ‘logische’ keuze zouden maken en
voor een Franstalige instelling zouden opteren. Het tegendeel bleek evenwel waar.
De compensaties die het Nederlandstalig onderwijs in ruil voor de vrije keuze mocht
ontvangen, zoals meer financiële middelen - hetgeen ondermeer kleinere klassen tot
gevolg had -, verhoogden de kwaliteit van het onderwijs en maakten het ook voor
de Franstaligen interessant. Tegelijk telde het Franstalig onderwijs steeds meer
Maghrebijnse migrantenkinderen onder haar leerlingen waardoor sommige ouders
op zoek gingen naar ‘witte’ scholen, hetgeen het Nederlandstalig onderwijs nog extra
aantrekkelijk maakte. Samen met een actieve recruteringscampagne van de Vlaamse
overheid, die het belang van het Nederlands en van tweetaligheid benadrukte, steeg
het aandeel van het Nederlandstalig onderwijs. Vergelijken we het aandeel van de
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Nederlandstalige scholen binnen het totale Brusselse onderwijslandschap dan zien
we bijvoorbeeld het aandeel kleuters stijgen van 12,07% in 1980 tot 22,95% in 2000,
net als het aandeel leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs dat steeg van 10,20%
in 1980 tot 15,09% in 2000.2
Om het deel over de historische ontwikkelingen en de organisatie van het onderwijs
in Brussel af te sluiten staan we nog even stil bij de plaatselijke structuren. Zoals
reeds gesteld, is het onderwijs de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen en
bestaat er niet zoiets als een ‘Brusselse Gemeenschap’ in constitutioneel-politieke
zin. Toch is er voor beide gemeenschappen een intermediair bestuursniveau voor
Brussel met de verkozenen van het Brussels parlement van elke taalgroep als leden:
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franstalige
Gemeenschapscommissie (COCOF). Vanuit de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap
kunnen onderwijsbevoegdheden specifiek voor de Brusselse situatie naar dit niveau
gedelegeerd worden. Het zijn echter vooral administratieve en zakelijke bevoegdheden
die naar dit niveau worden doorverwezen, zoals schoolvervoer en het beheer van
gebouwen, maar inhoudelijk blijft de politieke beslissingsmacht in handen van de
gemeenschappen zelf. De beperkte financiële ruimte die de VGC op onderwijsvlak
heeft wordt vooral aangewend voor de organisatie van taallessen Nederlands voor
anderstaligen.

Het huidige Nederlandstalig onderwijs in Brussel
De Brusselse onderwijssituatie is een perfecte vertaling van wat in de Belgische
taalwetgeving onder tweetaligheid wordt verstaan. Tweetaligheid is geen linguïstisch
maar een politiek concept dat gebaseerd is op het opdelen van de lokale gemeenschap
in taalgroepen en niet op de integratie van de verschillende groepen in één
gemeenschap. Een inwoner van Brussel wordt niet beschouwd als een tweetalige
burger, maar als lid van één van beide officiële taalgemeenschappen, de Vlaamse of
Franstalige, die de mogelijkheid moet krijgen te functioneren zoals een Vlaming of
een Waal in een eentalige omgeving. De wetgever wil dan ook dat deze burger in
zijn of haar contacten met de overheid of met de dienstverlening inherent aan deze
overheid zijn of haar taal kan gebruiken. Dit kan door de uitbouw van tweetalige
diensten of instellingen, dan wel door de opsplitsing van deze dienstverlening of
organisaties in twee eentalige structuren. Voor gemeenschapsbevoegdheden zoals
onderwijs is in de Belgische context voor de tweede structuur geopteerd. In
tegenstelling tot de inwoners uit Vlaanderen of Wallonië, waar een territoriale
benadering via de onderwijstaal de assimilatie aan de taal van het gewest vooropstelt,
staat het elke Brusselaar vrij voor onderwijs met het Nederlands of het Frans als
onderwijstaal te kiezen. Dit concept van tweetaligheid maakt dat beide talen hetzelfde
statuut hebben, ongeacht het aantal inwoners dat de taal spreekt.
Een van de eisen van de Vlaamse Beweging was dat de Vlamingen in hun eigen
taal onderwijs zouden kunnen volgen, in Vlaanderen maar ook in Brussel. Heeft deze
politieke evolutie het vereiste effect gesorteerd of niet?

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

24
Wetenschappelijke onderzoeksresultaten (Janssens, 2001) doen vermoeden van wel.
Een enquête onder de inwoners van Brussel die opgroeiden in een gezin waar
uitsluitend Nederlands werd gesproken, sommigen geboren en getogen in Brussel
anderen ingeweken vanuit Vlaanderen, werd gevraagd in welke taal ze secundair
onderwijs hadden gevolgd. We focussen hier op het secundair onderwijs, omdat
binnen dit onderwijsniveau nog zelden van onderwijstaal wordt gewisseld en deze
keuze tevens bepalend is voor eventuele hogere studies. Het was bijgevolg dit
onderwijsniveau dat in het verleden in belangrijke mate bepalend was voor de
verfransing van de Brusselse Vlamingen.

Tabel 1. Onderwijstaal secundair onderwijs Nederlandstalige Brusselaars
Leeftijd
Nederlands
-26

Geboren in Brussel
Frans
Nederlands
100%
-

Geboren in Vlaanderen
Frans
-

26-40

81,8%

18,2%

100%

-

41-65

53,1%

46,9%

89,5%

10,5%

+ 65

36,8%

57,9%

75,0%

25,0%

(BRON: JANSSENS, 2001)
Uit tabel 1 blijkt duidelijk dat het verfransingsproces van Nederlandstaligen in
Brussel via het onderwijs momenteel gestopt is. De invloed van het Frans in de
opleiding van de Vlaamse Brusselaars taant. Van de geboren en getogen Brusselaars
volgde de jongste generatie uitsluitend Nederlandstalig onderwijs, zoals dit voor
Vlaanderen ook voor de generatie jonger dan veertig het geval is. In Vlaanderen was
het de wetgever die onderwijs in het Frans onmogelijk maakte, in Brussel leidde de
vrije keuze tot hetzelfde resultaat. Op basis van bovenstaande vaststellingen kan men
veronderstellen dat Nederlandstalige gezinnen hun kinderen momenteel bijna allemaal
naar het Nederlandstalig onderwijs sturen.
Of een Nederlandstalige zijn kinderen al dan niet naar het Nederlandstalig onderwijs
stuurt is niet zozeer afhankelijk van toekomstaspiraties of maatschappelijke druk
maar van de taalachtergrond van de partner. Indien deze partner eveneens
Nederlandstalig is, lijkt de keuze voor de hand te liggen, maar wat indien deze
Franstalig is? Dit is niet zo uitzonderlijk, zo'n 50% van de Nederlandstaligen had op
het moment van de bevraging een Franstalige partner, 40% een Nederlandstalige en
10% een partner uit een gezin waarin beide talen werden gesproken. In tabel 2 worden
de resultaten getoond van een representatieve steekproef (Janssens, 2001): het gaat
hier om de schoolkeuze van kinderen gerelateerd aan de ‘nieuwe’ thuistaal die door
de Nederlandstalige met zijn of haar partner en de kinderen wordt gesproken. Qua
schoolloopbaan wordt een onderscheid gemaakt tussen een Nederlandstalig, een
Franstalig of een gemengd curriculum.
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Tabel 2. Onderwijstaal kinderen Nederlandstaligen naar ‘nieuwe thuistaal’
Nieuwe gezinstaal Nederlands
Nederlands
83,4%

Frans
4,2%

Nederlands-Frans
12,5%

Frans

-

91,3%

8,7%

Nederlands-Frans

23,5%

58,8%

15,7%

Totaal

35,6%

51,4%

12,3%

(BRON: JANSSENS,
2001)
Als het gezin voor het Nederlands als gezinstaal kiest, sturen ze hun kinderen
veelal ook naar het Nederlandstalig onderwijs. Diegenen uit Nederlandstalige gezinnen
met een Franstalig of tweetalig curriculum zijn meestal ouder, al zijn er wel enkele
met een tweetalig curriculum die na hun hogere studies in het Nederlands een tweede
hogere opleiding in het Frans volgden. Is de partner Franstalig en kiest het gezin
uitsluitend voor het Frans als gezinstaal dan gaan de kinderen in ruim 90% van de
gevallen ook naar een Franstalige school. De kinderen die in deze groep een gemengd
curriculum hebben, komen vooral uit jonge gezinnen. Bij de gezinnen die er voor
opteren thuis beide talen te spreken is er een duidelijke tendens merkbaar: het Frans
domineert maar hoe jonger de ouders hoe meer kinderen uit taalgemengde gezinnen
(hiermee wordt verwezen naar gezinnen die thuis naast het Nederlands nog een andere
taal spreken, concreet betekent dit meestal het Frans) naar het Nederlandstalig
onderwijs gaan.
Niet alleen deze kinderen gaan naar het Nederlandstalig onderwijs. Via de tellingen
die tweemaal per schooljaar worden gehouden door de onderwijsinspectie komen
we ook meer te weten over de taalachtergrond van de leerlingen. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen leerlingen uit Nederlandstalige gezinnen, taalgemengde
gezinnen, Franstalige gezinnen en anderstalige gezinnen. Tabel 3 geeft een algemeen
overzicht van de complexiteit van de taalachtergrond in de klaslokalen van het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Tabel 3. Taalachtergrond kinderen in Nederlandstalig onderwijs in Brussel
Onderwijsnet Nederlands Gemengd
Kleuterschool 10,5%
19,6%

Frans
27,4%

Anderstalig Totaal
42,5%
10976

Lager
onderwijs

14,3%

22,7%

25,8%

37,2%

13002

Secundair
onderwijs

37,3%

25,9%

17,4%

19,5%

12185

Totaal

20,9%

22,8%

23,4%

32,9%

36163

(BRON: TELLINGEN VGC
FEBRUARI 2006)
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Kijken we naar de taalachtergrond van de leerlingen dan is de groep anderstaligen
die thuis noch Nederlands noch Frans spreken het grootst... en de groep uit homogeen
Nederlandstalige families het kleinst. Toch zijn er grote verschillen tussen
onderwijsniveaus, tussen de twee onderwijsnetten (het katholieke onderwijsnet en
het gemeenschapsonderwijs) en tussen scholen onderling. Een duidelijke algemene
regel achter de cijfers is: hoe lager het onderwijsniveau, hoe groter de taaldiversiteit
in de klas. Een eerste verklaring is
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de manier waarop Franstaligen met de vrije onderwijskeuze omgaan. De weinige
Nederlandstaligen die we in het onderzoek (zie Janssens, 2002) hebben bevraagd en
die hun kinderen naar het Franstalig onderwijs stuurden, deden dit vrij consequent;
Franstalig onderwijs voor hen betekende het Frans als onderwijstaal van kleuterschool
tot universiteit. Bij de Franstaligen ligt dit duidelijk anders. Een deel opteert voor
kleuteronderwijs in het Nederlands, het overgrote deel hiervan ook voor lager
onderwijs, maar het secundair onderwijs lijkt een scharniermoment te zijn waarop
toch wel wat ouders naar het Franstalig onderwijs trekken. Momenteel zien we echter
een trendbreuk en opteert de jongste generatie Franstalige ouders van wie de kinderen
in het lager onderwijs naar Nederlandstalige scholen gingen ook steeds meer voor
Nederlandstalig secundair onderwijs. Een tweede aspect is het lokale karakter van
de recrutering van de verschillende onderwijsniveaus. Het kleuteronderwijs en in
iets mindere mate het lager onderwijs recruteert zijn leerlingen vooral in de
onmiddellijke omgeving van de school. De schoolpopulatie is dan ook sterk
verschillend van school tot school, en door verhuisbewegingen en
gentrificatie-effecten kan een school binnen korte tijd grondig van leerlingenprofiel
veranderen. Het secundair onderwijs in Brussel trekt ook veel leerlingen uit
Vlaams-Brabant en zelfs Oost-Vlaanderen aan waardoor er automatisch meer
leerlingen met een homogeen Nederlandstalige achtergrond in deze scholen te vinden
zijn. Ten slotte zijn er ook verschillen tussen de onderwijsnetten zelf. Zo telt het vrije
onderwijsnet significant meer Nederlandstaligen, zeker in het secundair onderwijs
waar ze ook het sterkst vertegenwoordigd zijn. Vooral op dit niveau is er een
duidelijke discrepantie tussen de kenmerken van de Brusselse twaalf- tot
achttienjarigen en de leerlingenpopulatie van de Nederlandstalige scholen. Zo gaat
Karen François (2005) in haar onderzoek dieper in op de ruimtelijke, sociale en
culturele selectie die het secundair onderwijs ‘witter’ houdt en die haaks staat op de
gelijkekansenpolitiek die ontbreekt in het Brusselse onderwijslandschap.
Het wekt weinig verbazing dat de samenstelling van de leerlingenpopulatie van
sommige scholen in het Nederlandstalig onderwijs reden tot bezorgdheid geeft. Op
basis van de bevindingen die hier in tabel 3 worden samengevat, heerst zowel bij
Brusselse Vlamingen in het algemeen als bij ouders van potentiële leerlingen en
beleidsmakers in het bijzonder de bekommernis dat de kwaliteit van het Nederlands
hierdoor zou worden aangetast. Op dit vlak levert het onderzoek van Luk Van Mensel
(2005) naar taalvaardigheid Nederlands en Frans bij leerlingen in het Nederlandstalig
secundair onderwijs in Brussel een aantal interessante inzichten op. Zo blijken de
Nederlandstalige leerlingen in Brussel op de onderzochte taalaspecten van het
Nederlands minstens even goed te scoren als hun Nederlandstalige leeftijdsgenoten
in Vlaanderen. De kleine achterstand die in het eerste jaar werd opgetekend, werd
systematisch weggewerkt en de Brusselse leerlingen scoorden zelfs beter wat
receptieve vaardigheden betreft. De specifieke meertalige samenstelling van de
klaspopulatie in het Nederlandstalig onderwijs lijkt dus geen effect te hebben op het
taalvaardigheidsniveau van de moedertaal van de Nederlandstalige leerlingen. Deze
resul-
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taten zouden niet mogen verbazen, gezien het feit dat zowel de Vlaamse als Brusselse
leerlingen uit Nederlandstalige gezinnen met het Nederlands als exclusieve thuistaal
komen en dat ze in hetzelfde onderwijssysteem zitten, waarbij wordt uitgegaan van
het Nederlands als moedertaalles en instructietaal en met eenzelfde bepaling van de
leerinhouden van de schoolvakken.
Voor de meerderheid van de leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs is het
Nederlands niet hun thuistaal. Hierbij maken we een onderscheid tussen de
Franstaligen en de anderstaligen. Deze anderstaligen hebben binnen het gesubsidieerde
onderwijs geen instelling die in hun thuistaal onderwijst en ze zijn bijgevolg
gedwongen te kiezen tussen een Nederlandstalig of een Franstalig alternatief. Hun
kennis van het Nederlands is erg variabel, mede door de veelal zwakke sociale positie
van deze leerlingen. Voor deze groep werd onder de noemer ‘Voorrangsbeleid
Brussel’ een intensieve onderwijsvernieuwing doorgevoerd met nadruk op de
ondersteuning van Nederlandse taalverwerving (zie bijvoorbeeld M. Devlieger en
G. Goossens, 2005). Voor de Franstaligen is er wel een alternatief in de eigen thuistaal,
maar zij opteren voor het Nederlandstalig onderwijs om de kinderen tot tweetalige
Brusselaars te laten opgroeien. Hoe zit het nu met de taalvaardigheid Nederlands bij
deze Franstalige leerlingen? De studie van Luk Van Mensel (2005) tracht ook hierop
een antwoord te formuleren. Het is logisch dat deze leerlingen er niet in slagen het
niveau van hun Nederlandstalige klasgenoten te evenaren, maar aan het einde van
het secundair onderwijs komen ze toch al aardig in de buurt. Enkel wat accuraatheid
qua schrijf- en spreekvaardigheid en receptieve taalvaardigheid betreft blijven er
duidelijke verschillen bestaan. Ondanks het feit dat de onderwijsmethode gericht is
op leerlingen met het Nederlands als thuistaal bereiken deze Franstaligen een
gevorderde vorm van tweetaligheid Nederlands/Frans. Uiteraard gaat het hier om
Franstaligen die reeds een heel parcours binnen het Nederlandstalig onderwijs hebben
afgelegd en is de complexiteit in sommige scholen en onderwijsrichtingen veel groter
dan bij de onderzoeksgroep, maar de resultaten illustreren toch dat men de negatieve
perceptie in het maatschappelijke en politieke discours met een korrel zout moet
nemen.
Een discussie die we in deze bijdrage over taal en onderwijs zeker niet uit de weg
kunnen gaan, is die over de mogelijkheden van tweetalig of meertalig onderwijs. In
een stad als Brussel met twee officiële talen, waar men dagelijks ervaart dat de
beheersing van beide talen noodzakelijk is, wordt vanzelfsprekend gezocht naar de
beste manier om deze talen aan te leren. Dat heel wat Brusselaars hun bedenkingen
hebben bij de huidige aanpak is duidelijk. In een enquête over een toekomstig
taalonderwijs voor het lager onderwijs in Brussel was ruim 70% van de ondervraagden
gewonnen voor een of andere vorm van tweetalig onderwijs (Janssens, 2001).
Meertalig/tweetalig onderwijs is een pedagogische aanpak waarbij men een taal niet
leert als een apart vak, maar wel door de aan te leren taal als onderwijstaal te gaan
gebruiken om de inhoud van een ander leervak te onderwijzen. De bedoeling is dat
de leerling na verloop van tijd zowel het aangeboden vak als de taal waarin dit vak
wordt aangeleerd, beheerst. Uiteraard zijn er, zoals bij elke pedagogische aanpak,
voor- en tegen-
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standers. Toch zijn de meeste wetenschappelijke evaluaties van deze onderwijsaanpak
vrij positief.3 Zowel op het vlak van taalbeheersing als van feitelijke vakkennis scoren
leerlingen die binnen een dergelijke context onderwijs volgen in de meeste
onderzoeken beter of minstens even goed als leerlingen uit het ‘gewone’ onderwijs.
Er is echter geen uniek model. Zo komen alle vakken in aanmerking om in een andere
taal gedoceerd te worden, is er een grote variatie inzake het aantal uren dat in een
andere taal wordt gegeven en inzake gehanteerde talen en taalcombinaties. In het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel worden momenteel twee soorten van meertalig
onderwijs geïmplementeerd, elk met een specifiek einddoel (zie onder meer Janssens,
2003 en Van de Craen, 2004). Een eerste vorm is het bicultureel onderwijs, ook wel
onderwijs in eigen taal en cultuur genoemd (Leman, 1999). Waar het gebruik van
een andere thuistaal dan het Nederlands, met uitzondering van het Frans of het Engels,
in het reguliere onderwijs als een probleem wordt gezien, gaat men in dit model uit
van een positieve waardering van de taal en cultuur van de leerling. Hiertoe
organiseren ze basisonderwijs waarbij de kinderen vertrekken van hun eigen
moedertaal om zo geleidelijk het aantal uren onderwijs in de moedertaal te laten
dalen ten voordele van het onderwijs in het Nederlands. De uiteindelijke bedoeling
is dat deze kinderen zowel hun eigen moedertaal als het Nederlands en het Frans
beheersen en kunnen gebruiken. Kinderen die dergelijke onderwijsprogramma's
volgen, behalen in het secundair onderwijs betere resultaten dan diegenen met dezelfde
moedertaal die onmiddellijk in het reguliere onderwijs terechtkomen. Waar de eerste
vorm van tweetalig onderwijs vooral de integratie van minderheden voor ogen heeft,
is de tweede veel duidelijker op het stimuleren van meertaligheid gericht. Dit tweede
type van meertalig onderwijs dat we in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
vinden, is STIMOB (Stimulerend Meertalig Onderwijs Brussel) waarbij men
gebruikmaakt van de latente meertaligheid van de leerlingen en deze stimuleert om
hen zo snel en goed mogelijk meertalig te maken. Waar het eerste type reeds
vijfentwintig jaar loopt in één enkele school, vindt men het tweede sinds 2001 in
twee scholen als proefproject. Voor deze projecten dient echter een afwijking van
de taalwet aangevraagd te worden. Over deze vorm van tweetalig onderwijs is er
noch pedagogische noch politieke consensus. De vrees bestaat dat niet zozeer de
Nederlandstaligen maar vooral de Franstaligen voordeel zullen halen uit deze
onderwijsvorm, zodat een veralgemening zeker niet onmiddellijk ingevoerd zal
worden.

Het Nederlands als vreemde taal
Slechts een minderheid van de Brusselaars leert Nederlands via het Nederlandstalig
onderwijs. De meesten leren de taal via het Franstalig onderwijs, anderen via een
cursus Nederlands voor anderstaligen.
In het Franstalig onderwijs in Brussel wordt vanaf achtjarige leeftijd het Nederlands
verplicht als vak onderwezen. Onderzoek naar de taalvaardigheid Nederlands in het
Franstalig onderwijs in Brussel is niet onmiddellijk
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beschikbaar. Toch kunnen we indirect via de bevraging van de taalkennis van
Brusselaars die in het Frans les kregen iets meer te weten komen over het
taalonderwijs Nederlands. In het hier reeds geciteerde onderzoek naar de Brusselse
taalsituatie (Janssens, 2001) werd mensen zowel naar hun huidige taalkennis (via
zelfrapportage) als naar hun onderwijsverleden gevraagd. Deze taallessen op school
vormen blijkbaar geen garantie voor een goede kennis van het Nederlands. Bij de
Franstaligen is het opmerkelijk dat van diegenen die een beperktere basiskennis van
het Nederlands meedragen er meer personen zijn die in het lager en middelbaar
onderwijs het vak Nederlands kregen onderwezen dan van diegenen die beweren een
goede kennis van het Nederlands te hebben. Ook uit de cijfers van anderstaligen uit
het Franstalig onderwijs blijkt dat de impact van de lessen Nederlands op school
eerder beperkt is. Alleen de taallessen Nederlands in het hoger onderwijs lijken een
‘logischer’ effect te hebben, al gaat het hier ook veel meer om een bewuste keuze
aangezien dit onderwijsniveau in tegenstelling tot de andere niet verplicht is en het
vak Nederlands voor de betrokkenen waarschijnlijk ook duidelijker binnen een latere
beroepsloopbaan of interessegebied valt. Van de Franstaligen die beweren totaal
geen Nederlands te kennen, heeft zelfs driekwart deze taal onderwezen gekregen in
het lager onderwijs en ruim de helft ook in het secundair. Alhoewel dergelijk
onderzoek geen sluitende resultaten biedt, kan men toch een vraagteken plaatsen bij
het taalonderwijs Nederlands en lijken er naast problemen van persoonlijke
competentie, motivatie en wederzijdse perceptie toch ook wel structurele problemen
van pedagogische aard aan de basis van dit probleem te liggen. Zo blijken vooral
jongere Brusselaars, die toch in een omgeving wonen waar men de taal geregeld kan
gebruiken, minder goed Nederlands te spreken dan hun leeftijdsgenoten in Wallonië
die in een eentalige Franstalige omgeving opgroeien. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat 50% van de ouders ontevreden is over het taalonderwijs Nederlands in het
Franstalig lager onderwijs in Brussel en 45% ook het taalonderwijs Nederlands op
secundair niveau als onvoldoende bestempelt. Remediëring op dit vlak is echter niet
vanzelfsprekend. Zo wordt het Nederlands in het Franstalig onderwijs gegeven door
Franstalige leraars en dienen Nederlandstaligen vrij zware extra tests in het Frans af
te leggen om in het Franstalig onderwijs Nederlands te kunnen geven. Rekening
houdend met de diversiteit binnen de leerlingengroep en de inherente
moeilijkheidsgraad van de onderwijsopdracht is een dergelijke keuze voor de meeste
leraars verre van evident. Een andere optie waarmee het Franstalig onderwijs al iets
verder is dan het Nederlandstalige, is het tweetalig/meertalig onderwijs, ‘enseignement
du type immersif’ waarbij leerlingen als het ware ‘ondergedompeld’ worden in het
Nederlands. Momenteel lopen binnen het Franstalig onderwijs in Brussel zeven van
dergelijke projecten waarvan er vijf met het Nederlands beginnen in het
kleuteronderwijs, een in het eerste en een in het vierde leerjaar. Buiten het reguliere
onderwijs hebben Franstalige ouders nog twee opties: hun kinderen naar het
Nederlandstalig onderwijs sturen, hetgeen zoals uit het voorgaande blijkt niet
uitzonderlijk is, of hen extra taallessen Nederlands laten volgen.
Een laatste belangrijk element binnen het onderwijslandschap zijn
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ongetwijfeld de taalcursussen Nederlands. Wat het effect van een dergelijke cursus
is, is gegeven de diversiteit van initiatieven en de verschillende niveaus en aspiraties
van de cursisten, moeilijk te achterhalen. Wel is er, afhankelijk van de respectievelijke
initiatiefnemers, een aantal duidelijke verschillen inzake het profiel van de cursisten
(Janssens, 2005). Het grootste aantal initiatieven wordt door privépersonen of
-organisaties genomen. Hun publiek bestaat, conform de cursuskosten, vooral uit
hogergeschoolde Franstaligen en anderstaligen die voornamelijk via hun
arbeidssituatie werden geconfronteerd met de noodzaak hun kennis van het Nederlands
te vergroten. Hiernaast worden heel wat initiatieven vanuit Franstalige hoek
gesubsidieerd. Het is niet verwonderlijk dat zij in eerste instantie uit de eigen
taalgemeenschap recruteren. De meerderheid van deze Franstaligen schuift niet het
belang van het Nederlands op zich naar voren wanneer men hen vraagt waarom ze
een cursus volgen, maar benadrukt veeleer de tweetaligheid als noodzaak. Dezelfde
motivatie vinden we terug wanneer hen gevraagd wordt waarom ze hun kinderen
naar het Nederlandstalig onderwijs sturen; ook hier stellen ze dat hun kinderen
tweetalig moeten worden. Meer dan de cursisten met een andere linguïstische
achtergrond koppelen zij de taal dan ook los van Vlaanderen of de Vlaamse cultuur.
Of hierachter een fundamenteel andere houding schuilt dan personen die zeggen dat
ze van de taal houden of dat talen hen interesseren, kan men op basis van deze data
alleen niet zeggen. Het wijst in ieder geval op een vrij strikte instrumentele benadering
die afwijkt van ‘de taal als sleutel tot een andere cultuur’. Ook het feit dat ze zich
als eentaligen blijven beschouwen, zelfs als ze meerdere talen beheersen, kan mogelijk
binnen dit kader verklaard worden.
Een tweede element waarin de Franstaligen zich van de anderen onderscheiden,
is dat ze de arbeidssituatie veelal als enig domein naar voren schuiven waarin ze het
Nederlands gaan gebruiken.
Een laatste opvallend element waarmee we de bespreking van de Franstaligen
kunnen afronden, is hun unanieme ontevredenheid over het taalonderwijs in de
scholen van de Franstalige Gemeenschap, een element dat ook reeds in de vorige
paragraaf aan bod kwam. Onder de leerlingen van deze scholen tref je dan ook tieners
aan die overdag naar de middelbare school gaan en 's avonds hun kennis van het
Nederlands via extra taallessen bijschaven. Het opvallendste kenmerk van de
taalcursussen die van Vlaamse kant ondersteund worden, is de diversiteit van het
publiek dat er zich door aangesproken voelt. De meeste van hen hebben reeds een
goede kennis van het Frans alvorens ze zich voor een cursus Nederlands inschrijven.
Na een aanpassing aan het Frans als lingua franca kwamen de anderstalige cursisten
in tweede instantie tot de vaststelling dat men in Brussel ook Nederlands nodig heeft.
Eigenlijk vormt het een logische stap in de integratie van anderstaligen in het
tweetalige Brussel.
Integratie betekent voor hen zeker niet integratie in een van beide
taalgemeenschappen. Bij velen vervullen netwerken van landgenoten, waarbij deze
niet noodzakelijk ook in Brussel moeten wonen, deze functie. Voor hen hebben zowel
het Nederlands als het Frans hun specifieke functie in hun nieuwe omgeving, naast
het Engels en hun thuistalen die ze in hun contacten met
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familieleden en vrienden blijven gebruiken. Integreren in Brussel gaat dus niet over
een competitie tussen twee talen of een soort van ‘integratierace’ tussen twee
taalgemeenschappen, maar om een aanpassing aan de dagelijkse leefomgeving. De
cursussen bereiken wel slechts een beperkt deel van het potentiële publiek: vooral
hoger geschoolde dertigers zonder kinderen. Toch zijn ze voor het Nederlands in
Brussel een belangrijke groep. Als ze de taal eenmaal kennen willen ze hem, zoals
de meeste Franstaligen, niet alleen op hun eventuele werkplek gebruiken maar ook
in andere formele en informele contacten.

Slotbedenking
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is geëvolueerd parallel aan de evolutie van
de functie van het Nederlands zelf. Waar vroeger het belang van het Nederlands werd
afgemeten aan het aantal Nederlandstalige inwoners zijn nu vooral de functie en de
omstandigheden waarin de taal wordt gebruikt bepalend voor zijn status. Het
Nederlandstalig onderwijs heeft een vergelijkbare ontwikkeling ondergaan. Waar
het vroeger het onderwijssysteem was voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel,
evolueerde het tot een onderwijssysteem voor alle Brusselaars met het Nederlands
als onderwijstaal. Ook het succes van de taalcursussen, met jaarlijks een paar duizend
nieuwe cursisten alleen al in het door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde
circuit, onderstreept deze evolutie. Toch gaat achter dit relatieve succes een enorme
uitdaging schuil: hoe organiseer je onderwijs in het algemeen en Nederlandstalig
onderwijs in het bijzonder in een meertalige multiculturele stedelijke omgeving? De
samenstelling van de leerlingenpopulatie maakt duidelijk dat zowel het lessenpakket,
de pedagogische aanpak en de personeelsformatie als de maatschappelijke en politieke
structuren onder druk komen te staan en niet afdoende inspelen op de huidige
Brusselse realiteit. Zeker voor het Nederlands als minderheidstaal liggen oplossingen
niet voor de hand. In de toekomst zal men tegelijkertijd twee wegen moeten blijven
bewandelen. Enerzijds zal via het onderwijs en aanverwante cursusinitiatieven het
Nederlands verder ondersteund moeten worden door zoveel mogelijk mensen in staat
te stellen de taal te leren en te gebruiken, waarbij men dient in te spelen op de talloze
individuele noden van de niet-Nederlandstaligen. Anderzijds dient het klassieke
onderwijs een pedagogische aanpak uit te werken die zowel de taalachtergrond van
de leerlingen in de klas positief waardeert als tweetaligheid Nederlands/Frans (en
eventueel meertaligheid) stimuleert. Pasklare oplossingen zijn er helaas niet.
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Eindnoten:
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1 In deze bijdrage verwijst ‘Brussel’ steeds naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en niet naar
één van de negentien gemeenten van dat gewest met dezelfde naam.
2 Bron: VGC - directie Onderwijs (www.bop.vgc.be)
3 Rond dit thema is reeds veelvuldig gepubliceerd. Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik onder
andere graag naar Baetens Beardsmore 1993, Genesee 1987 en So en James 2002.
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Esther Ruigendijk (Oldenburg)
........... Voornaamwoorden en determinatoren
Een taalvergelijkend onderzoek naar de problemen van Nederlandsen Duitstalige sprekers met afasie
Inleiding
In dit artikel wil ik ingaan op de factoren die een rol spelen bij het gebruik van
voornaamwoorden en determinatoren door Nederlands- en Duitstalige sprekers met
afasie.1 Afasie is een verworven taalstoornis die het gevolg is van focaal hersenletsel
(een beroerte). Deze taalstoornis kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk
van de ernst en de plaats van de beschadiging. Zowel de mondelinge taalproductie
en het taalbegrip, als het lezen en het schrijven kan verstoord zijn op één of meer
talige niveaus (fonologisch, semantisch, morfologisch en/of syntactisch). Daarbij
kunnen verschillende symptomen optreden, zoals woordvindingsmoeilijkheden,
verwisseling van woorden of klanken, of het weglaten van functiewoorden zoals
voorzetsels en lidwoorden. Omdat verschillende symptomen vaak geclusterd
voorkomen, worden er klinisch een aantal afatische syndromen onderscheiden. Eén
van deze syndromen, agrammatische afasie van Broca kortweg agrammatisme, staat
centraal in dit onderzoek.2
Agrammatisme is een stoornis waarbij patiënten in zogenaamde telegramstijl
spreken. De taalproductie wordt gekenmerkt door het (deels) ontbreken van
functiewoorden en door problemen met het gebruik en de vervoeging van
werkwoorden. Uitingen van agrammatische sprekers zijn vaak kort en fragmentarisch
en worden met grote moeite uitgesproken. Daarnaast hebben agrammatische sprekers
vaak moeite met het begrijpen van complexe zinnen, waarin de woordvolgorde
afwijkt van de standaardvolgorde (zoals in passieve zinnen, bijvoorbeeld ‘de vrouw
wordt door de man gekust’). In (1) wordt een voorbeeldje gegeven van agrammatisch
taalgebruik.
1. Voorbeeld van de taalproductie van een Nederlandse agrammatische spreker (de
uitingen van de interviewer zijn cursief weergegeven):
Hoe zijn uw problemen met praten begonnen? Die eh Mei 82, ja,
hersbloeding gekregen ja 's morgens op kantoor... eh in Arnhem... enne
nou eh dizzy ja ja ja enne... daarna eh eh daarna eh eh 5 mei eh hier eh in
t ziekenhuis eh eh eh.. hier eh cw CWZ. CWZ? Ja eh Cnissius he Cnissius
Wilhelmina ja ok.. eh eh eh drie Mei hoe heet dat vier Mei in Arnhem
gezeten. Hier het ziekenhuis he? Eh eh enne enne
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vijf Mei eh overgebracht in Nimwegen he. Ja enne ongeveer eh eh naar
eh Sint Maartenskliniek geweest. Een half jaar ongeveer.
Vaak wordt aangenomen dat bij agrammatisme vooral de syntactische verwerking
verstoord is geraakt (zie bijvoorbeeld Avrutin 2006; Friedmann 2006; Grodzinsky
2000). In de literatuur is weliswaar veel discussie over de precieze aard van de
syntactische stoornis, maar veel onderzoekers zijn het er in elk geval over eens dat
de onderliggende oorzaak van de taalproblemen een verstoring (of vertraging) van
syntactische operaties inhoudt. Dit is waarschijnlijk de reden dat veel taalkundigen
zo geïnteresseerd zijn in het taalgebruik van agrammatische sprekers. Het
agrammatische taalgebruik biedt een kijkje in het taalsysteem, waarbij wordt
aangenomen dat de grammatica van deze personen weliswaar verstoord, maar niet
structureel anders is dan die van gezonde sprekers (zie Grodzinsky 1990). Een
nauwkeurige bestudering van het agrammatische taalgebruik kan ons veel leren over
de psychologische realiteit van bepaalde taalkundige noties (zie bijvoorbeeld
Friedmann 2001) of over de relatieve kwetsbaarheid van bepaalde elementen of
constructies.
Van voornaamwoorden en determinatoren is bekend dat ze problematisch zijn
voor agrammatische sprekers (zie onder andere Ruigendijk 2002). Ze worden in talen
als het Nederlands en Duits relatief vaak weggelaten. Het is interessant dat problemen
met deze twee woordsoorten vaak tegelijkertijd optreden, omdat ze een aantal
eigenschappen gemeen hebben: hun aanwezigheid in een zin is afhankelijk van
elementen die naamval toekennen (zie de linguïstische achtergrond voor nadere
uitleg), ze dragen geslachtsinformatie en ze hebben een referentiële functie. Daarmee
dragen zowel voornaamwoorden als determinatoren informatie die samenhangt met
verschillende linguïstische niveaus: syntactische operaties (naamval), lexicale of
semantische informatie (geslacht) en pragmatische informatie (referentiële functie).3
De vraag is of en in hoeverre elk van deze eigenschappen bijdraagt aan de problemen
van de agrammatische sprekers. Met andere woorden: welk van deze eigenschappen
veroorzaakt de relatieve kwetsbaarheid van deze elementen in agrammatisme? En:
in hoeverre verschillen Nederlandse en Duitse agrammatische afatici hierin van
elkaar?
Door een nauwkeurige analyse van het taalgebruik van agrammatische patiënten
kunnen we meer leren over de precieze oorzaken van de problemen met
determinatoren en voornaamwoorden. Dat is natuurlijk klinisch relevant (zie
bijvoorbeeld Ruigendijk en Baauw 2007), maar het onderzoek is ook linguïstisch
interessant. Het kan ons meer inzicht geven in het belang van de verschillende
eigenschappen van determinatoren en voornaamwoorden (naamval, gender, referentie)
in de hier besproken talen. Hieronder zal ik eerst linguïstische achtergrondinformatie
geven, met de nadruk op een beschrijving van het Nederlands en het Duits. Daarna
wordt ingegaan op een aantal eerdere studies naar het gebruik van determinatoren
en voornaamwoorden door agrammatische sprekers. Dit wordt gevolgd door een
beschrijving van de methode en resultaten van de spontane taalanalyses waarmee
getracht zal worden de hierboven opgeworpen vragen te beantwoorden.
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Linguïstische achtergrond
Hoewel er duidelijke verschillen zijn in de vorm en functie van voornaamwoorden
en determinatoren, zijn er vooral ook overeenkomsten tussen beide woordsoorten.
Deze overeenkomsten hebben geleid tot de zogenaamde DP-analyse (Abney 1987),
waarin wordt gesteld dat zowel een determinator als een voornaamwoord het hoofd
kan vormen van een DP (Determiner Phrase: naamwoordgroep). Voor het werk van
Abney (1987) werden naamwoordgroepen geanalyseerd als NPs (noun phrases)
waarin het naamwoord het hoofd van de groep vormde. De DP-analyse voor
naamwoordgroepen heeft echter als groot voordeel dat ze de hierboven genoemde
overeenkomsten tussen voornaamwoorden en determinatoren kan verklaren. Deze
studie zal gaan over die elementen die het hoofd kunnen zijn van een DP in het
Nederlands en het Duits: determinatoren en voornaamwoorden, en over een aantal
kenmerken die deze elementen gemeen hebben. Beide categorieën bestaan natuurlijk
uit een aantal subcategorieën (zie Haeseryn et al. 1997). Bij de determinatoren richt
het onderzoek zich op lidwoorden, aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden
die bij een zelfstandig-naamwoord(groep) worden gebruikt (2a, 3b) en bij de
voornaamwoorden op persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden die zelfstandig
gebruikt worden (2b, 3a).4
2.

a.
b.

De man drinkt een glas wijn in zijn stamkroeg.
Der Mann trinkt ein Glas Wein in seinem Stammlokal.
Hij heeft dorst.
Er ist durstig.

Aanwijzende voornaamwoorden komen in het Nederlands en Duits als determinator
en als zelfstandig gebruikt voornaamwoord voor. Wanneer ze als voornaamwoord
zonder zelfstandig naamwoord worden gebruikt, noem ik ze ‘voornaamwoord’ en
wanneer ze bij een zelfstandig naamwoord(groep) worden gebruikt (in de ANS wordt
dan gesproken van bijvoeglijk gebruik) dan noem ik ze determinator. Voorbeelden
voor een aanwijzend voornaamwoord als (zelfstandig) voornaamwoord en als
determinator zijn te vinden in respectievelijk (3a) en (3b) (zie verder Haeseryn et al.
1997, voor meer informatie over dit verschil). Het belangrijkste verschil tussen
determinatoren en voornaamwoorden is hier dus dat determinatoren steeds bij een
zelfstandig naamwoord(groep) horen en dat voornaamwoorden zelfstandig gebruikt
worden.
3.

a.
b.

voornaamwoord, zelfstandig gebruikt aanwijzend voornaamwoord
Gisteren belde mijn tante. Die had ik al lang niet gesproken.
determinator, bijvoeglijk gebruikt aanwijzend voornaamwoord Die
tante is erg aardig, die andere tante zeurt alleen maar.
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Hieronder ga ik kort in op de voor deze studie relevante eigenschappen van
Nederlandse en Duitse determinatoren en voornaamwoorden: respectievelijk naamval,
geslacht en de referentiële functie.
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Naamval
Naamval is een linguïstische notie die verwijst naar de syntactische relatie tussen
bijvoorbeeld een werkwoord en de daarbij geselecteerde naamwoordgroepen. Volgens
Chomsky (1981) moeten alle zichtbare naamwoordgroepen (in 1981 nog NP: Noun
Phrase) naamval hebben. Deze regel wordt ook wel het naamvalsfilter genoemd.
Latere onderzoekers, zoals Ouhalla (1993) en Giusti (2006) hebben voorgesteld dat
dit naamvalsfilter niet voor NPs geldt, maar voor DPs (naar de analyse van Abney,
1987). Een NP is in deze visie een incomplete naamwoordgroep en een DP is een
complete naamwoordgroep, namelijk een voornaamwoord of een naamwoord met
determinator. Daarmee zijn zowel determinatoren als voornaamwoorden (die beide
het hoofd van een DP vormen) afhankelijk van naamval. Het gaat hierbij overigens
om abstract naamval, een syntactische eigenschap van alle DPs in alle talen, die
afhankelijk van de taal wel of niet morfologisch gemarkeerd is.
De vraag hierbij is nu natuurlijk: hoe komen DPs aan hun naamval? Volgens
Chomsky (en anderen) zijn subjecten afhankelijk van een finiet werkwoord (de
persoonsvorm) voor hun naamval en objecten van een transitief werkwoord. Het
finiete werkwoord kent nominatief naamval toe aan het subject van een zin en het
transitieve werkwoord kent accusatief (ook wel objectief) naamval toe aan het object
van een zin. In zin (4a) kent het finiete werkwoord ‘wird’ nominatief naamval toe
aan het subject van de zin ‘der Mann’. Het object ‘den Jungen’ krijgt accusatief
naamval van het transitieve werkwoord ‘begrüßen’ (in 4b is het voorbeeld in het
Nederlands vertaald en is er dus geen morfologisch naamval te zien aan de lidwoorden,
4d laat zien dat Nederlandse voornaamwoorden wel morfologisch naamval vertonen
in subject en objectpositie).

Naamval kan ook in andere constructies toegekend worden (bijvoorbeeld door
voorzetsels, zie Ruigendijk 2002, voor een gedetailleerdere beschrijving van
naamvalstoekenning). Een subject DP is volgens deze benadering dus afhankelijk
van een finiet werkwoord en een object DP van een transitief werkwoord.
Een belangrijk verschil tussen het Duits en Nederlands is dat in het Nederlands
alleen voornaamwoorden verschillende vormen voor verschillende naamval hebben
(hij vs. hem; zij vs. haar enz., zie 4d) en determinatoren niet (zie 4b). In het Duits
zijn behalve de voornaamwoorden (er vs. ihn, ihm; sie vs. ihr, zie 4c) ook de
determinatoren gemarkeerd voor naamval (zie 4a). Dit is een morfologisch
onderscheid. Syntactisch zijn alle DPs, dus alle determinatoren en voornaamwoorden
afhankelijk van naamval.
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Geslacht
Determinatoren en voornaamwoorden dragen ook geslachtsinformatie in het Duits
en het Nederlands. De processen die hierbij een rol spelen verschillen echter voor
de woordsoorten en de twee talen. Het Nederlands kent twee genera voor de
determinatoren: common ‘de’ (mannelijk en vrouwelijk samen) en neutraal ‘het’ (zie
5a en zie Haeseryn et al. 1997 voor meer informatie). Het Duits kent drie genera:
mannelijk ‘der’, vrouwelijk ‘die’ en neutraal ‘das’ zie (5b).
5.

a.
b.

de man, de vrouw, het kind; die/deze man, die/deze vrouw, dat/dit
kind
der Mann, die Frau, das Kind; dieser Mann, diese Frau, dieses Kind

Welke geslachtsmarkering een determinator heeft, is in beide talen afhankelijk van
het lexicaal gespecificeerde geslacht van het naamwoord waar het bij staat. Het
geslacht van Nederlandse voornaamwoorden, die mannelijk, vrouwelijk of neutraal
kunnen zijn (hij, zij, het), wordt meestal gezien als semantisch kenmerk, omdat het
onder andere afhangt van het natuurlijke geslacht van het naamwoord waarnaar wordt
verwezen. Het voornaamwoord ‘hij’ wordt gebruikt om naar mannelijke personen
(en dieren) en het voornaamwoord ‘zij’ om naar vrouwelijke personen te verwijzen.
Voor objecten is bepalend of het om een telbaar object gaat of niet. Voor telbare
objecten wordt meestal ‘hij’ en voor niettelbare objecten meestal het neutrale ‘het’
gebruikt. Het Nederlands lijkt hierin erg op het Engels (van Haeringen 1956).
Het geslacht van Duitse voornaamwoorden is echter afhankelijk van het lexicaal
bepaalde geslacht van het naamwoord waarnaar het verwijst (zie 6).
6. Das Mädchen läuft auf der Strasse, es sieht eine Freundin.
Het meisje loopt op straat, ze ziet een vriendin.

Referentiële functie
De laatste soort informatie die in deze studie onderzocht wordt, betreft de referentiële
functie die determinatoren en voornaamwoorden hebben. Op pragmatisch niveau
kan worden onderscheiden tussen oude en nieuwe informatie. Definiete vormen
(naamwoorden met een definiete determinator, als in ‘de man’, maar ook
voornaamwoorden als ‘hij’) verwijzen naar elementen in de discourse (dat kan de
talige discourse zijn, maar ook bijvoorbeeld objecten waarnaar verwezen wordt), dat
wil zeggen naar bekende of al eerder geïntroduceerde informatie. Naamwoorden met
een indefiniete determinator (bijvoorbeeld ‘een man’) worden gebruikt om nieuwe
informatie te introduceren. Over het algemeen geldt dat indefiniete determinatoren
niet kunnen verwijzen naar ‘oude’ informatie, zoals het voorbeeld in (7) laat zien.
‘Een jongen’ in de tweede zin kan hier niet terugverwijzen naar de in de eerste zin
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geïntroduceerde jongen; ‘het meisje’ en ‘haar’ kunnen wel terugverwijzen naar het
meisje uit de eerste zin. Dit geldt zowel in het Nederlands als in het Duits.
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7.

Een jongenj en een meisjek lopen op straat.
* Een jongenj houdt het meisje k /haark vast.
Ein Jungej und ein Mädchen laufen auf die Strasse.
* Ein Jungej hält das Mädchen k/sie k fest.

Eerdere studies naar determinatoren en voornaamwoorden in agrammatisme
Verschillende studies hebben aangetoond dat agrammatische sprekers vaak
voornaamwoorden en determinatoren weglaten in talen als het Engels, Duits en
Nederlands (zie bijvoorbeeld Menn en Obler 1988; Saffran et al. 1989; Ruigendijk
2002). De problemen met deze woordsoorten zouden veroorzaakt kunnen worden
door problemen met abstract naamval, morfologisch naamval, geslacht of de
pragmatische informatie. Als de problemen worden veroorzaakt door problemen met
abstract naamval, dan zouden agrammatische sprekers in alle talen problemen moeten
hebben met de realisatie van voornaamwoorden en determinatoren. Als echter het
morfologisch markeren problematisch is, dan wordt een verschil verwacht tussen
elementen en/of talen met en zonder morfologisch naamval. Dat betekent concreet
voor deze studie, dat een verschil wordt verwacht tussen het aantal weggelaten
determinatoren in het Nederlands en Duits, omdat het Nederlands determinatoren
niet en het Duits deze wel morfologisch markeert voor naamval. Fouten in het gebruik
van het juiste geslacht kunnen wijzen op problemen met lexicaal/semantische
informatie. Interessant is hier het verschil tussen het Nederlands en het Duits. Als
de lexicale informatie met betrekking tot geslacht een oorzaak van problemen is, dan
is de verwachting dat Nederlandse patiënten fouten maken met lidwoorden, en Duitse
patiënten met lidwoorden én voornaamwoorden. Ten slotte: als de referentiële functie
van determinatoren en voornaamwoorden de oorzaak van de problemen is, dan
worden pragmatische fouten met betrekking tot definietheid verwacht en wel in beide
talen. Hieronder zal ik nu eerst een aantal studies beschrijven die op de afzonderlijk
eigenschappen zijn ingegaan. Tot dusver - en voor zover ik kan overzien - is er slechts
één studie (Ruigendijk en Baauw 2007) geweest die naar alle eigenschappen tegelijk
onderzoek deed. Deze studie, waarin Nederlandse taalproductie is onderzocht, vormt
de basis van het hier gepresenteerde onderzoek.

Naamval
Er zijn maar een paar studies waarin systematisch onderzoek is gedaan naar de rol
van naamval bij de productie van determinatoren en voornaamwoorden door
agrammatische sprekers. Ruigendijk et al. (1999) en Ruigendijk (2002) lieten zien
dat de realisatie van voornaamwoorden en determinatoren in het Nederlands en het
Duits nauw gerelateerd is aan de aanwezigheid van een naamvaltoekennende categorie
(bijvoorbeeld een finiet werkwoord, een werkwoord of een voorzetsel). De basis
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voor dit onderzoek was de veronderstelling dat agrammatische sprekers problemen
hebben met determinatoren en voornaam-
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woorden doordat ze problemen hebben met de realisatie van werkwoorden, met
finietheid en ook met voorzetsels. Determinatoren en voornaamwoorden zijn immers
afhankelijk van de aanwezigheid van een naamvalstoekenner, dat wil zeggen een
(finiet) werkwoord of een voorzetsel. Als er geen naamvalstoekenner gerealiseerd
is, kan er geen naamval worden toegekend en dan is een DP, een volledige
naamwoordgroep met determinator of een voornaamwoord niet toegestaan. De
problemen met de ene categorie veroorzaken zo dus de andere problemen met de
tweede categorie.
In een zinsproductieonderzoek (waarin de sprekers de naamvalsmorfologie moesten
invullen in zinnen waaruit de naamvalsmorfologie was weggelaten) naar de productie
van de morfologie door Duitstalige agrammatische sprekers (De Bleser et al. 1996,
2005) werden verschillende foutenpatronen gevonden. Sommige agrammatische
sprekers pasten een soort defaultstrategie toe en gebruikten steeds dezelfde vorm
(nominatief of accusatief) voor zowel subjecten als objecten. Andere sprekers hadden
alleen problemen in zinnen waarin de woordvolgorde afweek van de standaard
volgorde (nl. object-werkwoord-subject in plaats van subject-werkwoord-object).
De naamvalsmorfologie in genitiefconstructies (bijvoorbeeld ‘der Arbeiter rettet den
Sohn ein... treu... Kumpel...’ → eines treuen Kumpels, oftewel ‘de werker redt de
zoon van een trouwe vriend’) en na voorzetsels leverde relatief weinig problemen
op. De auteurs stelden voor dat vooral de langere syntactische relaties, met een wat
grotere afstand tussen naamvalstoekenner en naamvalsontvanger, door agrammatisme
verstoord waren.

Geslacht
Totnogtoe zijn er geen aanwijzingen gevonden dat geslachtsinformatie de bron van
de problemen met determinatoren en voornaamwoorden zou zijn. De Bleser et al.
(1996, 2005) vonden bijvoorbeeld dat een groep Duitstalige agrammatische sprekers
geen moeite had met het vinden van het juiste lidwoord (mannelijk, vrouwelijk of
neutraal) bij een naamwoord. Bastiaanse et al. (2003) lieten zien dat hun Nederlandse
en Duitse agrammatische sprekers slechts zelden geslachtsfouten maakten met de
determinatoren die ze realiseerden bij verschillende opgaven. Datzelfde was ook
gevonden voor persoonlijke voornaamwoorden (Ruigendijk, 2002).

Pragmatische informatie
De studies naar het gebruik van definiete en indefiniete determinatoren geven geen
eenduidig beeld. Een van de eerste studies waarin ook iets wordt gezegd over het
gebruik van definietheid bij lidwoorden was die van Wulfeck en collega's (1989).
Zij stelden dat hun Engelse, Duitse en Italiaanse agrammatische sprekers geen fouten
maakten met definietheid in hun lidwoordgebruik. Een heel aantal jaren later lieten
Månsson en Ahlsén (2001) echter zien dat hun Zweedse patiënten veel vaker
indefiniete dan definiete lidwoorden weglieten in hun taalproductie. Het verschil
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tussen definiete en indefiniete lidwoorden zou kunnen liggen aan de verschillende
referentiële functie. Havik en Bastiaanse (2004) stelden echter dat de Zweedse
definiete en indefiniete lidwoorden nog een
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cruciaal verschil hebben: indefiniete lidwoorden worden in het Zweeds, net als in
het Nederlands en Duits, voor het naamwoord gebruikt: en bil ‘een auto’. Het zijn
zogenaamde vrije morfemen. Definiete lidwoorden zijn in het Zweeds echter gebonden
morfemen die achter het naamwoord worden toegevoegd, zoals in bil-en ‘de auto’.
Het is heel goed mogelijk, zo stellen Havik en Bastiaanse, dat het verschil in de
morfologische status voor een verschil in moeilijkheid zorgt voor de agrammatische
sprekers, temeer omdat vaker is gesteld dat vooral vrije grammaticale morfemen
problemen opleveren in agrammatisme (Menn en Obler 1990). Havik en Bastiaanse
hebben daarom Nederlandse taalproductie geanalyseerd om te zien of er ook een
verschil bestaat tussen definiete en indefiniete lidwoorden in een taal waarin beide
soorten vrije morfemen zijn. Zij vonden een effect in de tegenovergestelde richting,
namelijk iets meer weglatingen voor definiete dan voor indefiniete lidwoorden, maar
dit verschil was niet significant en ze concluderen dan ook in hun artikel dat
definietheid geen rol speelt bij de problemen die agrammatische sprekers met
lidwoorden hebben. Een probleem bij beide studies is echter dat alleen naar de
weglatingen is gekeken. Er is geen onderzoek gedaan naar het relatieve aantal
geproduceerde definiete en indefiniete lidwoorden in vergelijking tot wat
niettaalgestoorde sprekers realiseren in een vergelijkbaar sample.
Tot dusver hebben alle studies slechts één of twee eigenschappen van determinatoren
en/of voornaamwoorden onderzocht, bovendien werd veelal alleen gekeken naar de
weglating van deze elementen, en niet naar de productie en naar eventuele fouten in
de productie. In dit onderzoek zal daarom preciezer naar zowel de weglating als de
productie van determinatoren en voornaamwoorden worden gekeken en dit zal
bovendien crosslinguïstisch worden gedaan door een vergelijking van Nederlandse
en Duitse taalproductie. De Nederlandse gegevens zijn eerder onderzocht en zullen
verschijnen in Aphasiology (Ruigendijk en Baauw 2007). Omdat de Nederlandse en
Duitse systemen zo op elkaar lijken en omdat er kleine verschillen tussen de talen
zijn, is het interessant om afatische data uit beide talen nauwkeurig te vergelijken.
Op deze manier hoop ik de vraag te kunnen beantwoorden welke eigenschap van
determinatoren en voornaamwoorden ervoor zorgt dat deze elementen een kwetsbare
categorie vormen.

Methode
Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is de spontane taalproductie van
acht Nederlands- en zeven Duitstalige agrammatische afasiepatiënten onderzocht.
Alle afatici zijn vooraf onderzocht met een standaard afasietest (de AAT: Akense
Afasietest, zowel voor Duits, Huber et al. 1983, als voor Nederlands beschikbaar,
Graetz et al. 1992) om de aard en ernst van de stoornis te bepalen. De Nederlandse
en Duitse patiënten zijn zo geselecteerd dat de ernst van de taalstoornis in beide
groepen vergelijkbaar is. Dit is bepaald aan de hand van hun scores op een aantal
subtests van de AAT, om te beginnen de Token
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Test, een taak waarmee de ernst van de afasie wordt bepaald. Daarnaast zijn nog
twee taken gebruikt die vooral bedoeld zijn om problemen in de productie vast te
stellen, namelijk: herhalen, een taak waarbij patiënten enkelvoudige, samengestelde
woorden en zinnen van toenemende lengte moeten herhalen; benoemen, een taak
waarbij afbeeldingen van objecten, kleuren en gebeurtenissen moet worden benoemd
(zie Ruigendijk, te verschijnen).
De spontane taalproductie is verkregen met een semi-gestructureerd interview dat
standaard onderdeel is van de AAT en waarin steeds dezelfde vragen aan bod komen
(Kunt u vertellen hoe uw problemen met spreken zijn begonnen? Kunt u iets over
uzelf en uw familie vertellen? Welk werk deed u? Wat zijn uw hobby's?). Dit
interview is nauwkeurig getranscribeerd en geanalyseerd. Van elke patiënt is een
sample van 300 woorden bepaald (volgens de analyseregels van de VKL, vereniging
voor klinische linguïstiek).5
Deze taalproductie is als volgt geanalyseerd: alle naamwoorden, determinatoren en
voornaamwoorden zijn geteld. Alle eigennamen en vaste uitdrukkingen zijn hierbij
weggelaten. Van alle voornaamwoorden is het type vastgesteld (hierbij zijn alleen
de persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden meegenomen, zie noot 4). Daarna
is bepaald of het correct gebruikt is, dat wil zeggen of de juiste vorm (naamval,
persoon, getal, geslacht) gerealiseerd is en of het voornaamwoord referentieel correct
gebruikt is. Voor de naamwoorden is bepaald of ze een determinator vereisen en zo
ja of deze aanwezig is. Hierna is de determinator/nomen-ratio uitgerekend, een maat
die aangeeft hoeveel van de naamwoorden die verplicht een determinator hebben
ook daadwerkelijk met determinator zijn gerealiseerd. Deze ratio wordt bepaald door
het aantal naamwoorden met een determinator te delen door het aantal naamwoorden
dat een determinator zou moeten hebben (en hier vermenigvuldigd met 100
weergegeven, zodat het percentage gerealiseerde determinatoren af te lezen is). Hierna
zijn alle naamwoordgroepen met een telwoord of kwantificeerder als determinator
verwijderd (zie hiervoor ook noot 4). Deze zijn samengevoegd onder ‘andere
determinatoren’. Verder is voor alle naamwoorden bepaald of een indefiniete of
definiete determinator gebruikt had moeten worden. Twijfelgevallen zijn niet
opgenomen in de analyse. In (8) zijn een aantal voorbeelden gegeven uit de
Nederlandse taalproductie-analyse.
8

a.

b.

c.

... is mooi groot huis
(doel:... is een mooi groot huis. → indefiniete determinator
ontbreekt)
... beslissen en eh slachthuis ja eh commissie
(twijfelgeval, onduidelijk of indefiniete of definiete determinator
ontbreekt)
... hobby's, nou ja eh tuin spitten
(doel:... de tuin spitten → definiete determinator ontbreekt)

Daarna is vastgesteld welk type determinator gebruikt is en of deze correct gebruikt
is, dat wil zeggen of de juiste vorm (naamval voor Duits, geslacht voor
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Duits en Nederlands) gerealiseerd is en ook of de determinator referentieel correct
gebruikt is, met andere woorden of de definietheid correct is.
Voorbeelden van fouten zijn te zien in (9)
9.

a.
b.
c.

voorbeeld van naamvalsfout (geconstrueerd))
... hem werkt in het ziekenhuis (hem i.p.v. hij)
voorbeeld van een geslachtsfout (uit de resultaten)
... toen ...eh ...de ziekenhuis in H. (common de i.p.v. neutraal het)
voorbeeld van een pragmatische fout (uit de resultaten)

De interviewer en de patiënt spraken over het huis van de patiënt. Deze
heeft net het huis beschreven en begint de tuin te beschrijven, de
interviewer vraagt dan: is het een oude boerderij? Antwoord: ja...heeft
eh..gebouwd eh eh kijk in de haag, haag, met hier de haag... (definiet de
i.p.v. indefiniet een)
Als laatste is voor de naamwoorden en voornaamwoorden bepaald of er een
naamvalstoekennende categorie voor aanwezig is (dus een finiet werkwoord voor
een subject, een transitief werkwoord voor een object, of bijvoorbeeld een voorzetsel,
ook hier zijn twijfelgevallen uit de analyse gelaten).
Op basis van al deze gegevens kan het relatieve aantal weglatingen bepaald worden.
Verder kan bepaald worden of het gebruik van determinatoren en voornaamwoorden
afhankelijk is van de aanwezigheid van een naamvalstoekennende categorie. Ten
slotte kan aan de hand van de foutenanalyse bepaald worden welke factoren tot fouten
leiden (geslacht, naamval, getal, persoon). De resultaten van de afatici zijn vergeleken
met de resultaten van controlegroepen, om de ernst van de problemen te bepalen.
Vervolgens zijn de resultaten van de Nederlandse en Duitse afatici met elkaar
vergeleken om te onderzoeken of de verschillen tussen beide talen van invloed zijn
op de soort en de ernst van de problemen die de afatici met deze elementen hebben.6

Resultaten
De spontane taalanalyses leveren een vergelijkbaar patroon op als in eerdere studies,
zoals te zien is in tabel 1. De agrammatische sprekers gebruiken significant minder
determinatoren en voornaamwoorden dan de sprekers zonder taalstoornis. Dat geldt
voor de Nederlandse (Mann Whitney, determinatoren Z=-3.47, p=.000;
voornaamwoorden, Z=-2.55, p=.01) en voor de Duitse agrammatische sprekers (Mann
Whitney, determinatoren, Z=1.95, p=.026; voornaamwoorden, Z=2.88, p=.002). Ook
de determinator/nomen-ratio is voor beide groepen afatici lager dan in de
controlegroep (Nederlanders: Z=-3.74, p=.000; Duitsers: Z=3.37, p=.0004). De
Nederlandse en Duitse afatici verschillen niet van elkaar in het aantal gerealiseerde
determinatoren en voornaamwoorden (respectievelijk: Z=0.75, p=.266; Z=0.06,
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p=.4761). De score op de determinator/nomen ratio lijkt groter voor de Nederlandse
(70%) dan voor de Duitse
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sprekers (56%), maar dit bereikt net niet het significantieniveau (p=.067). Niettemin
is dit verschil interessant en vanwege het relatief kleine aantal deelnemers (dat
inherent is aan dit soort onderzoek) en de relatief lage aantallen, dient de
significantiegrens van p=0.05 bovendien niet te absoluut gezien worden. Eerder
onderzoek, waarin enigszins van deze studie afwijkende criteria werden gehanteerd,
wees een veel groter (en significant) verschil tussen de Nederlandse en Duitse sprekers
uit (zie Ruigendijk, te verschijnen).

Tabel 1: gemiddeld en relatief aantal determinatoren en gemiddeld aantal
voornaamwoorden
Nederlands
agrammatischcontrole

Duits
agrammatischcontrole

15.2*

29.1

16.2

27.6

det/naamwoord ratio in % 70%*

97%

56%

98.6%

voornaamwoorden

36.8

17.6

37.1

determinatoren
gemiddeld
aantal

19.4*

gemiddeld
aantal
DET = DETERMINATOR;
* SIGNIFICANT VERSCHIL
MET DE CONTROLEGROEP

Naamval
Beide groepen lieten een duidelijke relatie zien tussen de aanwezigheid van een
naamvalstoekenner en de realisatie van een complete naamwoordgroep (dus met
determinator of als voornaamwoord), zoals is op te maken uit figuur 1 en 2. In de
Nederlandse data is gevonden dat voor alle naamwoorden met een determinator er
vaker wel (85%) dan geen (15%) naamvalstoekenner aanwezig was (dit verschil is
significant, Wilcoxon test, T=1,5, p=.016). Dat gold niet voor de ‘kale’ naamwoorden
(de naamwoorden die een determinator hadden moeten hebben, maar waarbij deze
is weggelaten). Bij de ‘kale’ naamwoorden ontbrak een naamvalstoekenner ongeveer
even vaak als hij aanwezig was (57% vs. 43%, Wilcoxon test, T=6, p=.406). Ook de
voornaamwoorden werden significant vaker in de aanwezigheid van een
naamvalstoekenner gerealiseerd (79% vs. 21%, Wilcoxon test, T=1, p=.031). Er zijn
geen naamvalsfouten gemaakt met de Nederlandse voornaamwoorden.
De Duitse resultaten voor de naamwoorden met determinator lijken deels op die
van de Nederlandse groep: 86% van de naamwoorden met determinator werd
gerealiseerd in de aanwezigheid van een naamvalstoekenner, 14% niet (dit verschil
is significant, Wilcoxon test, T=0, p=.016). Voor de naamwoorden waarvan de
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verplichte determinator weggelaten is, ziet het er anders uit. De Duitsers hadden een
sterke voorkeur voor het weglaten van de determinator wanneer er geen
naamvalstoekenner aanwezig was (91% van de gevallen, een significant verschil met
de groep waarvoor wel een naamvalstoekenner aanwezig was, 9%, Wilcoxon test,
T=0, p=.008). Deze resultaten repliceren eerder onderzoek (zie Ruigendijk 2002).
Ook de Duitse sprekers gebruikten de voornaamwoorden bij voorkeur in combinatie
met een naamvalstoekenner
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(96% van de gevallen, Wilcoxon test, T=0, p=.0008). Slechts in 3.8% van de
gerealiseerde determinatoren (n=2) was er sprake van een naamvalsfout.

Figuur 1
Resultaten Nederlandse Naamvalsanalyse

Figuur 2
Resultaten Duitse Naamvalsanalyse

Geslacht
De Nederlandse agrammatische sprekers maakten met 10% van de determinatoren
een fout met het geslacht. Deze fouten werden vrijwel allemaal door een patiënt
veroorzaakt, die vier keer een niet-neutraal demonstratief gebruikte in plaats van een
neutraal. Met de voornaamwoorden werden geen geslachtsfouten gemaakt.
Ook de Duitse sprekers maakten geen geslachtsfouten met de voornaamwoorden.
Bij hen had 9.4% van de gerealiseerde determinatoren het verkeerde geslacht. Ook
in deze groep werden deze fouten vooral door één spreker gemaakt.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

Pragmatische informatie
Tabel 2 geeft de resultaten van de analyse met betrekking tot de pragmatische
informatie weer. Zoals is te zien maakte geen van de sprekers pragmatische fouten
met voornaamwoorden. In de Nederlandse groep werd in 5% van de determinatoren
een pragmatische fout gemaakt. Door de Duitse sprekers werden ook hierin geen
fouten gemaakt.
De analyse van de weglatingen (de determinator/nomen-ratio's) wees uit dat de
Nederlandse afatici minder vaak een definiete determinator (67% gerealiseerd)
weglieten, dan een indefiniete determinator (35% gerealiseerd, Wilcoxon Test, T=2,
p=.024). Ze produceerden ook relatief minder indefinieten dan de controlegroep
(12.2% vs. 28.7%, Mann Whitney, Z=-2.09, p=.037), terwijl het relatieve aantal
definiete determinatoren dezelfde was (47.7% vs. 48.7%, Z=-0.23, p=.82).
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De Duitse afatici vertoonden geen verschil in het aantal gerealiseerde definiete (42%)
en indefiniete determinatoren (35%, Wilcoxon test, T=6, p=.219). Ook zij realiseerden
in totaal relatief minder indefiniete determinatoren dan de controlegroep (Mann
Whitney, Z=1.9, p=.029). Bovendien produceerden ze in totaal relatief minder
definiete determinatoren dan de controlegroep (Mann Whitney, Z=2.78, p=.027).
Dit werd gecompenseerd door het relatief hogere aantal ‘andere’ determinatoren
(telwoorden, kwantificeerders).
De Nederlandse en Duitse afatici verschilden niet van elkaar wat de productie van
het relatieve aantal indefiniete, definiete en andere determinatoren betreft (Mann
Whitney, indefiniet: Z=0, p=.5; definiet: Z=1.33, p=.09; andere: Z=10.64, p=.2611).
Ze verschilden wel in het aantal weggelaten definiete determinatoren, zoals
weergegeven in de determinator/nomen ratio's voor definieten (67% voor de
Nederlandse en 42% voor de Duitse sprekers, Mann Whitney, Z=1.79, p=.037). Maar
het aantal weggelaten indefiniete determinatoren was in beide groepen even groot
(Mann Whitney, Z=0.12, p=.4522).

Tabel 2: resultaten van de analyse met betrekking tot pragmatische
analyse.
Nederlands
pragmatische informatie agrammatischcontrole
% definiete determinatoren 47.7
48.7

Duits
agrammatisch controle
32.0*
65.9

% indefiniete
determinatoren

12.2*

28.7

11.97*

25.3

% andere determinatoren

38.8

22.6

56.01*

7.8

definieten in 67%
%

n.g.

42%

n.g.

n.g.

35%

n.g.

determinatoren 5%

n.g.

0%

n.g.

voornaamwoorden 0

n.g.

0%

n.g.

det/naamwoord ratio

det/naamwoord ratio
indefinieten 35%
in %
% pragmatische fouten

N.G.: NIET GEANALYSEERD, I.V.M.
PLAFONDSCORE.
* SIGNIFICANT VERSCHIL MET DE
CONTROLEGROEP

Discussie
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Net als in eerdere studies is gevonden, hebben zowel de Nederlandse als de Duitse
agrammatische sprekers in dit onderzoek problemen met de productie van
determinatoren en voornaamwoorden, zoals de vergelijking met de resultaten van
de niet-taalgestoorde controlegroepen laat zien. Ze realiseren veel minder
determinatoren en voornaamwoorden. Interessant is dat de Duitse afatici relatief
vaker de verplichte determinator lijken weg te laten dan de Nederlandse afatici. Het
verschil bereikt weliswaar net niet het gestelde significantieniveau, maar in combinatie
met resultaten uit eerdere studies en met de naamvalsanalyse verdient dit verschil
hier verdere aandacht. In het onderstaande wil ik eerst ingaan op de vraag: welk van
de eigenschappen veroorzaakt de relatieve kwetsbaarheid van determinatoren en
voornaamwoorden in agram-
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matisme? Daarna zal ik ingaan op de tweede vraag: in hoeverre verschillen
Nederlandse en Duitse agrammatische afatici hierin van elkaar?
De resultaten van de analyse van de spontane taalproductie wijzen op een duidelijke
relatie tussen de productie van een determinator of voornaamwoord en de
aanwezigheid van een naamvalstoekennende categorie. Dit geldt zowel voor de
Nederlandse als voor de Duitse afatici en hiermee worden eerdere studies gerepliceerd
(Ruigendijk et al. 1999). Het lijkt erop dat wanneer er een naamvalstoekenner is
geproduceerd en er naamval kan worden toegekend, de realisatie van een
voornaamwoord of determinator min of meer automatisch volgt. Interessant is in dit
opzicht dat in beide groepen maar weinig fouten met de naamvalsmorfologie zijn
gemaakt. De syntactische relatie, die in de theorie wordt aangenomen, tussen enerzijds
naamvalstoekenners en anderzijds elementen die afhankelijk zijn van die naamval,
vinden we hier dus terug in de agrammatische taalproductie. Het is dus goed mogelijk
dat de problemen die agrammatische sprekers hebben met determinatoren en
voornaamwoorden inderdaad worden veroorzaakt door andere problemen, namelijk
die met finietheid, werkwoorden en voorzetsel. Het omgekeerde patroon, dat weglating
van de determinatoren vaker voorkomt in afwezigheid dan in aanwezigheid van een
naamvalstoekenner, geldt niet voor de Nederlandse groep, maar wel voor de Duitse
groep. Op dit verschil ga ik hieronder verder in.
Zoals hierboven al samengevat uit eerdere studies, lijkt de geslachtsinformatie
niet de veroorzaker te zijn van de determinator en voornaamwoordenproblemen. Er
zijn maar weinig fouten gemaakt en dan nog uitsluitend met determinatoren en in
beide groepen veroorzaakt door een van de deelnemers. Het is mogelijk dat geslacht
voor sommige agrammatische sprekers een extra probleem vormt, maar voor de
groep als geheel lijkt dat niet het geval te zijn. Daarmee is de lexicale informatie
(van determinatoren en Duitse voornaamwoorden) en de semantische informatie
(van Nederlandse voornaamwoorden) waarschijnlijk niet de oorzaak van de relatieve
kwetsbaarheid van voornaamwoorden en determinatoren.
De referentiële functie van determinatoren en voornaamwoorden leidt evenmin
tot veel fouten. In de Duitse taalproductie zijn geen pragmatische fouten gevonden
en in de Nederlandse groep slechts bij 5% van de geproduceerde determinatoren. De
groepen verschillen zoals verwacht ook niet in het relatieve aantal geproduceerde
indefiniete, definiete en andere determinatoren. Wel verschillen de groepen met
betrekking tot het aantal weglatingen, zoals weergegeven in de
determinator/nomen-ratio's voor definieten en indefinieten. De Nederlandse patiënten
laten vaker indefiniete determinatoren weg dan definiete. Bovendien produceren ze
duidelijk minder indefinieten dan de niettaalgestoorde controlegroep. Dit patroon
komt overeen met de Zweedse resultaten van Mansson en Ahlsén (2001), maar niet
met de resultaten van Havik en Bastiaanse (2004), die juist een niet-significant
verschil in de omgekeerde richting vonden. Dit verschil met Havik en Bastiaanse
kan misschien voor een deel verklaard worden uit een verschil in de analysemethode.
In de analyse van
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Havik en Bastiaanse zijn de aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden die als
determinator werden gebruikt niet meegenomen. Zij hebben alleen de verhouding
bepaald van de nomina zonder lidwoord tot die met lidwoord en dat geeft een
vertekend beeld. Bij de nomina zonder lidwoord, of beter gezegd: zonder determinator,
is vaak niet vast te stellen of een lidwoord, aanwijzend of bezittelijk voornaamwoord
‘gepland’ was. Door de weglatingen niet te vergelijken met alle naamwoorden met
een determinator, maar alleen met de lidwoorden wordt een lagere ratio verkregen.
De Duitse resultaten laten dit verschil tussen definiete en indefiniete determinatoren
overigens niet zien. De Duitse sprekers produceren in beide categorieën minder dan
de niet-taalgestoorde sprekers en ze laten ook beide soorten determinator ongeveer
even vaak weg. In het aantal weggelaten definiete determinatoren verschillen ze wel
van de Nederlandse sprekers. Dit zou erop kunnen wijzen dat de Duitse sprekers
meer moeite hebben met definietheid dan de Nederlandse sprekers. Dat kan liggen
aan de referentiële functie, maar zoals eerder gesteld is er geen reden om aan te
nemen dat de twee talen hierin van elkaar zullen verschillen. Bovendien is enige
voorzichtigheid geboden: in totaal gebruikten alle sprekers aanzienlijk minder
indefiniete determinatoren, of determinatoren die een indefiniete determinator zouden
moeten hebben. Het kan zijn dat dit de resultaten met betrekking tot relatieve aantallen
en de verhoudingen tussen de twee groepen enigszins heeft beïnvloed. Gerichter
onderzoek, bijvoorbeeld aan de hand van tests waarmee zinnen uitgelokt kunnen
worden, is nodig om te beslissen of er werkelijk een verschil bestaat met betrekking
tot definietheid tussen het Nederlands en het Duits. Vooralsnog lijkt het erop dat de
verklaring voor de gevonden verschillen gezocht moet worden in het verschil tussen
Nederlandse en Duitse determinatoren: naamvalsmorfologie.

Wel of geen naamvalsmorfologie
De resultaten wijzen erop dat Duitse agrammatische sprekers relatief meer
determinatoren weglaten dan Nederlandse agrammatische sprekers. In een andere
studie (Ruigendijk, te verschijnen) heb ik voorgesteld dat de naamvalsmorfologie
die in het Duits ook via de determinatoren wordt gerealiseerd er de oorzaak van is
dat Duitse agrammatische sprekers (die verder qua aard en ernst van de stoornis
vergelijkbaar zijn met de Nederlandse afatici) meer determinatoren weglaten, dus
meer kale naamwoordgroepen realiseren dan Nederlandse agrammatische sprekers.
Het lijkt erop dat deze extra naamvalsinformatie die via de determinator gerealiseerd
moet worden, zorgt voor extra problemen. De kans op het maken van een fout met
de determinator is groter en misschien laten de patiënten hem daarom maar liever
helemaal weg. Een extra aanwijzing hiervoor is dat de Duitse sprekers de verplichte
determinator bij een naamwoord veel vaker weglaten wanneer een naamvalstoekenner
ontbreekt, dan wanneer die wel aanwezig is. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse
sprekers, die de determinator bij een naamwoord ongeveer even vaak weglieten
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in de aanwezigheid als in de afwezigheid van een naamvalstoekenner. Een andere
aanwijzing komt uit eerder onderzoek, waarin ik Duitse patiënten zinnen liet aanvullen
met DPs (bijvoorbeeld die Frau küßt.... → den Mann, Ruigendijk 2002). Bij deze
opdracht is de bedoeling dat de zin compleet geproduceerd wordt en dat is precies
wat de patiënten proberen te doen. Ze slagen daarin ook redelijk goed, er worden
maar weinig lidwoorden weggelaten, maar bij deze taak worden wel relatief veel
fouten gemaakt met de lidwoorden en wel hoofdzakelijk naamvalsfouten. Dat wijst
er ook op dat naamvalsmorfologie problemen oplevert. Wanneer de patiënten min
of meer gedwongen worden tot lidwoordproductie, dan maken ze fouten en in een
minder gestuurde taalsituatie als een gesprek laten ze deze liever weg. Een laatste
argument voor de aanname dat naamvalsmorfologie de Duitse determinatoren relatief
kwetsbaarder maakt is dat er geen verschil werd gevonden tussen de Nederlanders
en de Duitsers voor de voornaamwoorden, die in beide talen gemarkeerd worden
voor naamval.

Conclusie
Naamval maakt determinatoren en voornaamwoorden kwetsbare categorieën in het
Nederlands en het Duits, en door de morfologische markering van naamval zijn
Duitse determinatoren nog iets lastiger voor agrammatische patiënten. Dat past bij
de aanname dat agrammatisme vooral een syntactische stoornis is. De hier
gepresenteerde analyse laat zien dat de abstracte linguïstische notie naamval
teruggevonden wordt in de taalproductie. Anders gezegd: de linguïstische theorie
van een nauwe syntactische relatie tussen bepaalde talige elementen wordt ondersteund
door de agrammatische taalproductiedata. Die data laten bovendien zien dat er
inderdaad, zoals in de DP-analyse wordt aangenomen, overeenkomsten zijn tussen
determinatoren en voornaamwoorden: Deze elementen lijken zich op een vergelijkbare
manier te gedragen, of kunnen in elk geval op een vergelijkbare manier problematisch
zijn in agrammatisme. Agrammatische taaldata geven op deze manier inzicht in de
structuur van het taalsysteem.
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Eindnoten:
1 Ik gebruik hier de term determinator als verzamelterm voor o.a. lidwoorden, aanwijzende en
bezittelijke voornaamwoorden, analoog aan de Engelse term ‘determiner’.
2 Strikt genomen is deze afkorting niet helemaal juist, agrammatisme is een in het oog springend
symptoom van Broca-afasie. Er wordt echter aangenomen dat Broca-afasie ook zonder

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

3
4

5

6

agrammatisme voor kan komen. Dit komt echter niet erg vaak voor en bovendien zijn de
deelnemers van dit onderzoek nu juist geselecteerd op het voorkomen van agrammatisme. Voor
de leesbaarheid is daarom gekozen voor de afkortende benaming ‘agrammatisme’.
Met pragmatische informatie wordt hier steeds het linguïstische discourse niveau bedoeld, zoals
o.a. beschreven in Avrutin (2006).
Voor de determinatoren is alleen voor die subklasses gekozen die volgens de literatuur in de
D-positie staan (tenminste wat Nederlands en Duits betreft). Een determinator staat in deze
positie wanneer het niet kan samengaan met een lidwoord (dat zeker in D gesitueerd is). Het
samengaan van een determinator met een lidwoord wijst erop dat de determinator een andere
positie inneemt (of tenminste een andere status heeft dan de determinatoren die uitsluitend
zonder lidwoord gebruikt kunnen worden). Dit geldt voor telwoorden en sommige
kwantificeerders, bijvoorbeeld, de drie vrienden of de vele boeken. Demonstratieven en
possessieven hebben deze eigenschap niet, vgl. *de deze kamer of *de mijn boek. Voor pronomina
zijn alleen die pronomina gekozen die niet vanwege een andere oorzaak problematisch kunnen
zijn. Vraagwoorden en betrekkelijke voornaamwoorden komen bijvoorbeeld altijd voor in
zinnen waarvan de extra complexiteit (door verplaatsing en/of inbedding) sowieso problematisch
is in agrammatisme. Deze zijn daarom ook uitgesloten.
Van een aantal deelnemers was het sample iets kleiner. In deze gevallen zijn de data
geconverteerd door de scores steeds te delen door het aantal woorden waaruit het sample bestond
en dan te vermenigvuldigen met 300.
De Nederlandse data zijn door mijzelf geanalyseerd in samenwerking met Arlette Sjerp (waarvoor
hartelijk dank). Deze data zijn eerder gerapporteerd in een artikel dat zal verschijnen in
Aphasiology. De Duitse data zijn deels door mijzelf en deels door een moedertaalspreker
(Melanie Kläne, waarvoor ook dank) geanalyseerd. Eerdere studies maakten gebruik van (een
deel van) dezelfde data en zijn onder andere verschenen in Aphasiology en zullen verschijnen
in de handelingen van de docentenbijeenkomst in Zürich van 2006.
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Matthias Hüning
........... Kroniek van de taalkunde 2005-2006
‘De maatschappelijke autoriteit van de taalkundige en inzonderheid van de
neerlandicus is in ons land gering’, constateert Henk Schultink in een bijdrage die
onder de titel ‘Krant en taalwetenschap’ op 25 augustus 1956 verscheen in de
toenmalige NRC. Het was het eerste artikel in een nieuwe taalkundige rubriek,
waarmee de latere Utrechtse hoogleraar algemene taalwetenschap beoogde ‘kritische
voorlichting te geven uit de werkplaats der taalkunde’. De bijdragen ‘van onze
taalkundige medewerker’ verschenen tussen 1956 en 1960 en veel van de artikelen
kan men lezen als pleidooi voor de synchrone en structurele benadering van taal, een
benadering die in die tijd nog geenszins vanzelfsprekend was. Opvallend is ook
Schultinks belangstelling voor (het onderwijs van) het Nederlands in het buitenland.
Meer dan eens bespreekt hij grammatica's of leerboeken van het Nederlands als
vreemde taal, wat onder andere te maken zal hebben met het feit dat hij van 1951 tot
1956 werkzaam was als lector Nederlands aan de Universiteit van Kopenhagen. Dit
alles maakt zijn NRC-rubriek zeer interessant vanuit het oogpunt van de geschiedenis
van de taalkunde (intra en extra muros).
Vijftig jaar geleden deed Henk Schultink met zijn rubriek een poging om de
taalkunde en haar resultaten toegankelijk te maken voor een breed publiek. Of hij
daarmee heeft bijgedragen tot een verhoging van de ‘maatschappelijke autoriteit’
van taalkundigen en neerlandici, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Duidelijk
is wel, dat taalkundige werken tegenwoordig mogen rekenen op een brede
belangstelling mits ze goed geschreven zijn en vakjargon zoveel mogelijk vermijden.
Het succes van een tijdschrift als Onze Taal getuigt daarvan en ook het succes van
allerlei populairwetenschappelijke taalboeken.
Het meest recente voorbeeld van een dergelijke taalboek is een bundel die
verschenen is onder de titel Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom
onder redactie van Nicoline van der Sijs, Jan Stroop en Fred Weerman. Ze presenteren
een bundel met 26 bijdragen over diverse onderwerpen uit de taalkunde, ‘een overzicht
van inzichten en feiten waar iedereen weet van zou moeten hebben’ (8). Een soort
‘canon van de Nederlandse taal’ dus, met als bedoeling de lezers te helpen
misverstanden over taal te voorkomen ‘en om beter gefundeerde opvattingen over
allerlei zaken die met het Nederlands te maken hebben tenminste mógelijk te maken’
(8). Het boek bestrijkt een breed
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terrein van taalkundige onderwerpen. Het bevat onder andere bijdragen over (tweede)
taalverwerving, over uitspraakverschijnselen, over spelling, woordenboeken, dyslexie,
familienamen, etymologie, vertalen, over dialect en standaardtaal, en ook een bijdrage
over het Fries en één over het Afrikaans.
Natuurlijk valt te twisten over zin en onzin van het ‘canon’-idee en ook over de
thematische keuzes die hier gemaakt zijn, maar het is de redacteurs mijns inziens
gelukt om een gevarieerde bundel met interessante stukken samen te stellen. Of nu
werkelijk ‘iedereen’ dit alles moet weten, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat veel
van de bijdragen ook in het onderwijs kunnen dienen als eerste kennismaking met
vragen en problemen rond het desbetreffende onderwerp. Een leuk boek.
Een van de redacteurs, Nicoline van der Sijs, was ook in de laatste Kroniek van
de taalkunde van Joop van der Horst al goed vertegenwoordigd met drie boeken. Ik
ga daar nu nog het een en ander aan toevoegen. De reden daarvoor is natuurlijk (a)
dat ze zoveel prachtige boeken publiceert, maar ook (b) dat ze voor die boeken een
prijs heeft gekregen, de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor de
Geesteswetenschappen. Op 6 november 2006 mocht Van der Sijs deze prijs, die
50.000 euro bedraagt, in Amsterdam in ontvangst nemen. Het juryrapport, na te lezen
op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds
(www.prinsbernhardcultuurfonds.nl), begint met de volgende zinnen:
Nicoline van der Sijs is een ideale prijswinnaar. Haar wetenschappelijk
werk op het gebied van de etymologie en de geschiedenis van de
Nederlandse taal is niet alleen vernieuwend maar ook inspirerend. Ze weet
daarnaast met tal van boeken en artikelen een groot publiek te bereiken
met belangstelling voor de eigen taal en de ontwikkelingen daarin.
Dat is, lijkt me, een rake typering van haar werk. Opmerkelijk is dat Nicoline van
der Sijs niet verbonden is aan een universiteit. Toch is ze als zelfstandig werkende
taalkundige erin geslaagd om in de afgelopen jaren een paar van de belangrijkste
boeken te schrijven over (de geschiedenis van) het Nederlands. Over haar ABN-boek,
Taal als mensenwerk, bijvoorbeeld schreef Frida Balk in dit tijdschrift dat het ‘voor
iedere Nederlandstalige taal- en letterkundige een must’ is (Balk 2005, 76). Daar kan
ik niets meer aan toevoegen. De meest recente boeken van Nicoline van der Sijs wil
ik hier kort bespreken.
Laat ik beginnen met een bundel die in 2005 door Van der Sijs is samengesteld:
Wereldnederlands. In deze bundel vindt men een buitengewoon informatief overzicht
van de diverse etnische variëteiten van het Nederlands, gesproken binnen en buiten
Nederland. Aan bod komen het Curaçaos-Nederlands, het Indisch-Nederlands, het
Surinaams-Nederlands (in Suriname en ook in Nederland) en het Turks- en
Marokkaans-Nederlands. Daarnaast wordt in een artikel aandacht besteed aan het
Afrikaans en vinden we ook een bijdrage over het ‘Jodenhoeks’. Al deze
overzichtsartikelen zijn geschreven door deskundigen op het desbetreffende gebied.
Ik hoef op dit boek verder niet in te gaan, er is al eerder aandacht aan besteed in
NEM door Roel Vismans die terecht tot de
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conclusie komt dat dit belangrijke boek ‘een weelde aan interessante informatie’
bevat (Vismans 2006, 63).1
Eveneens in 2005 verscheen De geschiedenis van het Nederlands in een notendop.
Op iets meer dan 150 pagina's geeft Van der Sijs een overzicht van de geschiedenis
van het Nederlands, dat qua opzet in een aantal opzichten verschilt van eerdere
geschiedenissen van het Nederlands. Het boek is chronologisch opgebouwd en in
zes hoofdstukken onderverdeeld. Het begint bij de prehistorie, waarbij wordt ingegaan
op het Indo-Europees en het Germaans, en eindigt bij recente ontwikkelingen van
het Nederlands in de negentiende en de twintigste eeuw. Van der Sijs legt de nadruk
op de ontwikkeling van het Nederlands, de zogenoemde interne taalgeschiedenis.
De externe geschiedenis komt alleen ter sprake voor zover ze direct relevant is voor
de interne geschiedenis.
Het boek is, zoals alle boeken van Nicoline van der Sijs, heel goed geschreven en
(daardoor) zeer toegankelijk, ook voor studenten lijkt me. Alle hoofdstukken zijn op
dezelfde manier opgebouwd: na wat algemene opmerkingen volgen paragrafen over
klankontwikkelingen, de spelling, de woordvormen, over nieuwe woorden en
woordvorming en over de syntaxis. Ten slotte wordt per periode de invloed van
andere talen op woordenschat en grammatica besproken. Door zijn nadruk op de
interne geschiedenis verschilt het boek van Van der Sijs principieel van een ander
recent overzicht, Het Nederlands vroeger en nu van Guy Janssens en Ann Marynissen
(2005). Janssens en Marynissen kiezen er juist voor de externe geschiedenis centraal
te stellen en ze behandelen alleen de hoofdlijnen van de interne ontwikkelingen.
Daarmee denken ze tegemoet te komen aan de behoeften van vooral de extramurale
studenten Nederlands.2 In zekere zin vullen de beide boeken elkaar dus aan en ik kan
me goed voorstellen dat de combinatie van beide invalshoeken en beide boeken een
mooi college (of een mooie onderwijsmodule) over de geschiedenis van het
Nederlands oplevert.
In 2005 heeft Nicoline van der Sijs langs diverse kanalen een oproep verspreid
om een vragenlijst in te vullen over Nederlandse uitleenwoorden, woorden dus uit
andere talen die ontleend zijn aan het Nederlands. Meer dan zevenhonderd mensen
hebben deze vragenlijst ingevuld, en als eerste resultaat is in 2006 het Klein
uitleenwoordenboek verschenen. Het is een interessant en leuk (lees)boek geworden,
met artikelen waarin woordgeschiedenis en cultuurgeschiedenis centraal staan. Van
de behandelde woorden wordt telkens beschreven waar ze vandaan komen, aan welke
talen ze uitgeleend zijn en waarom dat is gebeurd. De lezer krijgt bekende
etymologieën gepresenteerd (bijvoorbeeld dat het Engelse boss teruggaat op het
Nederlandse baas), maar ook - althans voor mij - onbekende (bijvoorbeeld dat het
woord rollator, dat in het Duits en in sommige andere talen gebruikelijk is voor zo'n
looprek met wielen, ontleend is aan het Nederlands). Van der Sijs ruimt daarnaast
ook misverstanden en verkeerde etymologieën op. In het artikel over rugzak maakt
ze bijvoorbeeld duidelijk dat de vaak veronderstelde Nederlandse oorsprong voor
onder meer Duits Rucksack en Engels rucksack niet juist is. Het woord is in de
zestiende eeuw in Zwitserland gevormd en via het Hoogduits overgenomen in het
Nederlands (en dus niet andersom).
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Naar aanleiding van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor de
Geesteswetenschappen heeft Van der Sijs eind 2006 nog een heel bijzonder boek op
de markt gebracht: haar Calendarium van de Nederlandse taal. Dit buitengewoon
mooi vormgegeven boek is, na het ‘notendop’-boek, haar tweede overzicht van de
geschiedenis van het Nederlands, maar nu van de externe geschiedenis. Het boek is
door Jaap de Berg in Trouw van 25 november 2006 ‘een grandioze grabbelton van
de taal’ genoemd en dat lijkt me een goede karakterisering. In chronologische volgorde
noemt Van der Sijs talloze gebeurtenissen die voor de geschiedenis van het Nederlands
van belang waren. Ze begint in 57 v. C. met Caesar en het Imperium Romanum en
eindigt in 2006 met het verschijnen van ‘het eerste calendarium van de Nederlandse
taal’. Daartussen worden op 330 pagina's honderden belangrijke (cultuur)historische
gebeurtenissen genoemd en beschreven, veranderingen in de wetgeving,
onderwijsvernieuwingen etc. etc. Er is veel aandacht voor nieuwe woorden en
uitdrukkingen en het verschijnen van grammatica's, woordenboeken of andere
taalkundige werken wordt behandeld. Vanaf 1830 wordt systematisch aangegeven
of een bepaalde gebeurtenis relevant is voor Nederland en/of België, en als iets
betrekking heeft op het Fries of het Afrikaans, dan wordt dat eveneens vermeld. Om
de zoveel pagina's is er een kader waar (in het rood) een bepaald aspect van de
geschiedenis van het Nederlands nader wordt toegelicht. Onderwerpen zijn onder
andere achternamen, invloed van de Statenvertaling, studententaal, germanismen,
de taalkundige invloed van Van Kooten en De Bie, straattaal etc. Een prachtig boek
voor iedereen met belangstelling voor het Nederlands en zijn geschiedenis.
Wat was er verder nog op taalgebied in het afgelopen jaar? De spelling natuurlijk.
Alweer. Nog steeds. Nadat in oktober 2005 de nieuwe Woordenlijst Nederlandse
Taal van de Taalunie verschenen was, het Groene Boekje, kregen we nog te maken
met een kleine spellingoorlog. Een aantal Nederlandse kranten (NRC, de Volkskrant,
Trouw) en tijdschriften (Elsevier, Vrij Nederland, HP/De Tijd en de Groene
Amsterdammer) wenste niet mee te doen met de ‘officiële’ spellingveranderingen
en daarom werd in januari 2006 het ‘platform de witte spelling’ opgericht. De
volgende stap was het verschijnen van het Witte Boekje in augustus 2006, uitgegeven
door het Genootschap Onze Taal. Ik ga hier niet in op de verschillen tussen de ‘groene’
en de ‘witte’ spelling, maar wijs alleen nog een keer op de belangrijkste afwijking
in de witte spelling: het Genootschap Onze Taal laat in het Witte Boekje de schrijfwijze
van samenstellingen met een tussen-n vrij. In principe kan dus nu in de genoemde
kranten en tijdschriften de ene redacteur het hebben over lekkere pannenkoeken en
een wolkeloze hemel, terwijl zijn collega in het volgende artikel schrijft over het
pannekoekenhuis en een wolkenloze avond (de eerste auteur schrijft overigens in
overeenstemming met het Groene Boekje, de tweede niet). Voor de details van de
beide spellingvarianten (en van de ruzie tussen Taalunie en het Genootschap Onze
Taal) verwijs ik naar de diverse websites over het onderwerp:
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Via de site taalunieversum.org/spelling/ van de Nederlandse Taalunie is alle ‘officiële’
informatie over de nieuwe spelling bereikbaar. Hier vindt u niet alleen een link naar
de online-versie van het Groene Boekje (woordenlijst.org), maar ook bijv. informatie
over het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie, een merkteken dat
uitgeverijen mogen gebruiken om aan te geven dat ze zich houden aan het Groene
Boekje (geen grap!). En hier vindt u ook de - zoals niet anders te verwachten in
oorlogstijd - zeer kritische Taalunie-reacties op de ‘witte spelling’. De strekking is:
de ‘witte spelling’ brengt de eenheid van de spelling in gevaar, er komen met het
Witte Boekje duizenden spellingvarianten voor gewone woorden bij.
Informatie van de voorstanders van het witte alternatief is te vinden op de website
van het genoemde platform (www.dewittespelling.nl) of van Onze Taal
(www.onzetaal.nl).
Zoals gezegd, ik ga niet in op de details, maar wil het wel nog even hebben over de
concurrerende cd-roms. Zowel van het Groene Boekje als ook van het Witte Boekje
zijn er namelijk inmiddels cd-roms met de inhoud van de desbetreffende boekjes en
telkens ook een spellingchecker voor Microsoft Word.
Na de installatie van het Elektronisch Groene Boekje verschijnt er in MS Word
een nieuwe knoppenbalk met vier groene knoppen, waarmee men o.a. het Groene
Boekje kan opstarten of de spellingchecker in Word. Hierbij moet worden opgemerkt,
dat de oorspronkelijke Word-spellingchecker bij de installatie wordt vervangen door
de vernieuwde van het Groene Boekje. Als alles gelukt is, dan stelt de spellingchecker
bijvoorbeeld voor om beddegoed te vervangen door beddengoed, paardebloem door
paardenbloem en groentenmarkt door groentemarkt (zonder n dus, net als
groenteafdeling of groenteman).
Installeert men vervolgens ook nog het Witte Boekje op cd-rom, dan wordt tijdens
de installatie gevraagd of men Het Witte Boekje of De Witte Speller wil installeren,
de spellingchecker voor Word dus. Allebei natuurlijk, zegt u.
Welnu - nu wordt het leuk. Want ook De Witte Speller vervangt de spellingchecker
van Word. Nu zijn dus zowel beddegoed als ook beddengoed goed wanneer men
met F7 de Word-spellingchecker start. Paardebloem en paardenbloem, de
groentenmarkt en ook de groentemarkt - alles correct volgens de ‘witte spelling’.
Het mooie is nu dat ook de eerder geïnstalleerde spellingchecker van het Groene
Boekje dit alles plotseling goed vindt, dus ook wanneer men de ‘groene
spellingchecker’ start via de speciale knoppenbalk. Terwijl hij alle varianten met of
zonder n nu correct vindt, geeft hij wel een foutmelding bij een woord als
Sovjet-socialisme en wil dat (net als Sovjetrepubliek) zonder streepje spellen, wat
volgens het Groene Boekje helemaal niet mag. Kennelijk gebruikt de ‘groene
spellingchecker’ dus (zonder dat de gebruiker daar op wordt gewezen) het
woordenboek van de later geïnstalleerde Witte Speller. In de ‘witte spelling’ mogen
immers zowel Sovjetunie als ook Sovjet-Unie, terwijl het Groene Boekje alleen de
Sovjet-Unie toestaat. Het is maar dat u het weet. En als u het dan toch allemaal níet
meer weet, dan is er voor maar zes euro nog Het groen-witte verschillenboekje van
Wim Daniëls.
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Wat een puinhoop, wat een onzin allemaal! Ik ben geen deskundige op het gebied
van de spelling van het Nederlands en ik moet bekennen dat het mij eigenlijk ook
niet bijzonder interesseert. Het is mij om het even of we nou pannekoeken eten of
pannenkoeken, als ze maar lekker zijn. Maar één ding weet ik wel zeker: voor spelling
is het belangrijk dat er één norm is. Daar hoeft men zich wat mij betreft vervolgens
niet aan te houden, maar als men een keer een belangrijke tekst (zoals een
sollicitatiebrief) moet schrijven, dan is het belangrijk om te weten dat er één norm
is en waar men die norm kan vinden. Voor niet-moedertaalsprekers geldt dit
waarschijnlijk in nog sterkere mate dan voor de gemiddelde Nederlander of Vlaming,
omdat men bij het gebruik van een afwijkende spelling gevaar loopt dat de lezer een
gebrekkige kennis van het Nederlands veronderstelt.
Laten we het er maar op houden dat die hele spellingoorlog meer zegt over de
betrokken partijen dan over (de problemen van) de Nederlandse spelling.
O ja - van de beide besproken spellingcheckers zou ik er geen kopen. In
twijfelgevallen is de geldige norm immers gratis te vinden op woordenlijst.org. En
als u dan toch per se een Nederlandse spellingchecker voor uw tekstverwerker wilt,
denk dan eens na over andere Office-software. Microsoft levert de Nederlandse
spelling in anderstalige versies van MS Office over het algemeen niet mee; als je
bijvoorbeeld de Duitse versie van Word hebt, moet je de Nederlandse spellingchecker
voor veel geld erbij kopen. Of je bent aangewezen op een externe oplossing, zoals
het Elektronisch Groene Boekje. Maar gelukkig is er een meer dan acceptabel en
bovendien gratis tekstverwerkingsalternatief:
OpenOffice (www.openoffice.org). En voor dit programmapakket staat een
Nederlandse (‘groene’) spellingsmodule gratis ter beschikking (net als
spellingsmodules voor 83 andere talen).3
Ten slotte: dat de introductie van een nieuwe spelling (met - ook volgens de
Nederlandse Taalunie - in feite maar minimale wijzigingen ten opzichte van de
spelling uit 1995) goed is voor de economie en in het bijzonder de uitgeverijen, daar
is al vaker op gewezen. En zo heeft natuurlijk ook Van Dale zijn
vertaalwoordenboeken in 2006 vernieuwd. De Van Dale Grote woordenboeken Duits
op cd-rom zijn er nu in de versie 2.1. Belangrijkste (enige?) wijziging: aanpassing
aan de nieuwe spelling. Hetzelfde geldt voor de andere talen, dus voor de Grote
woordenboeken Engels/Frans/Spaans op cd-rom. Ook hiervan is er nu telkens een
versie 2.1 uit 2006 in de nieuwe, ‘groene’ spelling.
Maar er zijn in 2006 ook nieuwe woordenboeken met nieuwe inhoud verschenen.
Zoals - om maar met een in mijn ogen overbodig exemplaar te beginnen - het
Verdwijnwoordenboek van Ton den Boon en Julius ten Berge. Nu we allerlei
woordenboeken gedigitaliseerd hebben, ook oude, kan men betrekkelijk makkelijk
kijken wat de verschillen zijn tussen deze woordenboeken. En daar kun je dan weer
een nieuw woordenboek van maken. Bijvoorbeeld door alle woorden uit het Nieuw
Woordenboek der Nederlandsche taal van Calisch & Calisch uit 1864 (de voorloper
van de Van Dale woordenboeken; online beschikbaar:
www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/) te vergelijken met recente
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woordenboeken en alle woorden die daar niet meer in staan, of met een andere
betekenis, als ‘verdwenen’ woorden te beschouwen. Maar wat schieten we op met,
om eens wat te noemen, de ingang ambulance - ‘(bij het leger) ziekenwagen,
veldhospitaal’ (ook de omschrijving wordt gewoon overgenomen uit het woordenboek
uit 1864)? Wat voor informatie krijgt men hier? Natuurlijk, woordbetekenissen
veranderen. De auto uit 2007 heeft niet meer veel te maken met de auto uit het begin
van de twintigste eeuw. En dat geldt natuurlijk ook voor ambulance. Maar is het
woord (of ook maar een van zijn betekenissen) daarom ‘verdwenen’? En dat het
woord scheefbek ‘die een scheeven bek heeft’ verdwenen is, geloof ik ook niet. Tik
het maar eens in in Google. Dat geldt ook voor het werkwoord kroegen (tik maar
eens gekroegd in). Deze woorden zijn niet frequent in het hedendaags Nederlands,
maar wie zegt dat ze dat ooit geweest zijn? En wat heeft de ingang suikerziekte
‘suikerpis’ te zoeken in een ‘verdwijnwoordenboek’. De auteurs proberen een en
ander wat meer leven in te blazen door 26 columns in te werken (tussen de letters
van het alfabet) over woorden die in de afgelopen eeuw (volgens de auteurs) in
onbruik zijn geraakt. Het verband van deze columns met de woordenlijst die ze
presenteren blijft (voor mij) echter verborgen.
Dat specialistische woordenboeken voor een breder publiek ook leuk en interessant
kunnen zijn, laat Gerbrand Bakker met zijn Junior Etymologisch Woordenboek zien.
Hier krijgt de lezer onder weglating van alle vakjargon en van al die moeilijke
afkortingen die veel andere etymologische woordenboeken kenmerken,
woordgeschiedenissen gepresenteerd. Hier komt men te weten wie die Jan Steen in
de uitdrukking een huishouden van Jan Steen was, waarom een soap soap heet en
een ontbijt ontbijt. Zonder leukdoenerij en zonder de informatie te trivialiseren slaagt
Bakker erin, etymologische kennis uiterst toegankelijk te presenteren voor een breed
publiek en daar reken ik dan ook weer de beginnende studenten Nederlands toe. En
als ze door dit boek enthousiast beginnen te raken voor de herkomst en de geschiedenis
van woorden, dan kunnen ze door naar het prachtige Etymologisch Woordenboek
van het Nederlands, waarvan inmiddels twee delen verschenen zijn. Hoofdredacteur
van dit woordenboek is sinds een aantal maanden trouwens niet meer Marlies Philippa,
maar, jawel, Nicoline van der Sijs.
Joop van der Horst heeft er in dit tijdschrift herhaaldelijk op gewezen dat er veel
belangstelling is voor taalverandering en taalgeschiedenis. Des te opmerkelijker dat
de historische taalkunde na diverse bezuinigingsrondes aan de Nederlandse
universiteiten in feite (als discipline) niet meer bestaat. Structurele leerstoelen voor
de geschiedenis van het Nederlands zijn er niet meer. De Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen heeft daar nu op gereageerd door Marijke van der
Wal (Universiteit Leiden) een ‘Akademieleerstoel’ toe te kennen. Ze is in november
2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied Geschiedenis van het
Nederlands. In haar oratie Onvoltooid verleden tijd spreekt Van der Wal over de
‘history from below’ en over het belang van egodocumenten (brieven etc.) voor onze
kennis van de taalgeschiedenis.
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Een tweede Akademieleerstoel heeft Harald Baayen (Max Planck Instituut Nijmegen)
gekregen. Hij is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de kwantitatieve taalkunde aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn oratie Woorden onder elkaar gaat over het
(mentale) lexicon en over organisatieprincipes voor woorden en hun betekenissen
in ons geheugen.
Anderen hebben afscheid genomen van de universiteit. Piet van Reenen (Vrije
Universiteit Amsterdam) spreekt in zijn afscheidsrede nog een keer over Kloekes
Hollandse Expansie en Theo Janssen onderzoekt in de rede bij zijn afscheid als
hoogleraar in de taalkunde en taalbeheersing van het Nederlands, eveneens aan de
Vrije Universiteit Amsterdam, de eigenschappen van Onvolledige zinnen.
Ik ben begonnen met Henk Schultink en met Henk Schultink wil ik ook graag
eindigen. In 2006 is er nog een tweede bundel met artikelen van hem verschenen:
Constant en variabel in de morfologie. Het zijn ‘historiografische studies’, artikelen
over de geschiedenis van de taalkunde in het algemeen en van de morfologie in het
bijzonder. Het gaat hem in deze artikelen, zo zegt hij in een gesprek dat ook is
opgenomen in de bundel, om ‘de manier waarop taalkundige problemen die tot op
de huidige dag bestaan, in het verleden zijn opgelost’ (Schultink 2006, 200). Deze
belangstelling heeft mooie artikelen opgeleverd, verplichte lectuur voor iedereen
met belangstelling voor de (Nederlandse) morfologie.

Besproken publicaties
BAAYEN, ROLF HARALD: Woorden onder elkaar. Geheugen en predictie bij
spreken, verstaan en lezen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van bijzonder hoogleraar in de kwantitatieve taalkunde vanwege de Stichting
Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen, 3 februari
2006. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
2006. ISBN 90-6984-470-2. (Download:
www.knaw.nl/cfdata/publicaties/detail.cfm?boeken_ordernr=200 51120).
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BAKKER, GERBRAND: Junior Etymologisch woordenboek. Rotterdam, Uitgeverij
Ger Guijs, 2006. ISBN 90 6734 4311, €25.
DEN BOON, TON & TEN BERGE, JULIUS: Verdwijnwoordenboek. Woorden die
wegvielen uit onze woordenschat. 's-Hertogenbosch, Adr. Heinen Uitgevers,
2006. ISBN 90 77 721509, €11,95.
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€5,95.
Elektronisch Groene Boekje. Spellingchecker voor Office-applicaties. Versie
3.0. Den Haag, Nederlandse Taalunie en Sdu Uitgevers (2005). ISBN 90 12
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€12.50.
JANSSEN, THEO A.J.M.: Onvolledige zinnen. Rede in verkorte vorm uitgesproken
bij zijn afscheid als hoogleraar in de taalkunde en taalbeheersing van het
Nederlands aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam
op 8 september 2006. Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU, Nodus
Publikationen, 2006. ISBN 3-89323-530-2. €12,75.
VAN REENEN, P.TH.: ‘Help, een moes in m'n huus!’ Nogmaals Kloekes Hollandse
Expansie. Rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder
hoogleraar Computerlinguïstiek, in het bijzonder de Corpuslinguïstiek, vanwege
de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds bij de faculteit der Letteren van de
Vrije Universiteit Amsterdam op 16 juni 2006. Amsterdam: Vrije Universiteit,
2006.
SCHULTINK, HENK: Van onze taalkundige medewerker. Kronieken 1954-1962.
Bezorgd door Cecile A. Portielje en Jan Noordegraaf. Amsterdam, Münster,
Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam, Nodus Publikationen, 2005 (Cahiers
voor Taalkunde 22). ISBN 3-89323-528-0 (Nodus); 90-72365-86-0 (Stichting
Neerlandistiek VU). €35,50.
SCHULTINK, HENK: Constant en variabel in de morfologie. Historiografische
studies. Bezorgd door Lo van Driel & Jan Noordegraaf. Münster: Nodus
Publikationen, 2006. ISBN 3-89323-293-1. €38,50.
SIJS, NICOLINE VAN DER: Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN. Den
Haag, Sdu Uitgevers, 2004. ISBN 90 12 10587 0, €54,60.
SIJS, NICOLINE VAN DER: De geschiedenis van het Nederlands in een notendop.
Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2005. ISBN 90 351 2840 0, €9,95.
SIJS, NICOLINE VAN DER (RED.): Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten
van het Nederlands. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2005, €25.
SIJS, NICOLINE VAN DER: Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis
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SIJS, NICOLINE VAN DER: Klein uitleenwoordenboek. Den Haag: Sdu Uitgevers,
2006. ISBN 90 12 11237 0, €19,95.
SIJS, NICOLINE VAN DER ET AL. (RED.): Wat iedereen van het Nederlands moet
weten en waarom. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2006. ISBN 10 90 351
3083 9, €19,90.
WAL, MARIJKE VAN DER: Onvoltooid verleden tijd. Witte vlekken in de
taalgeschiedenis. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van
bijzonder hoogleraar op het gebied van de Geschiedenis van het Nederlands,
vanwege de Stichting Akademie-leerstoelen Geesteswetenschappen van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, aan de Universiteit
Leiden op 17 november 2006. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, 2006. ISBN 90-6984-507-5. (Download:
www.knaw.nl/cfdata/publicaties/detail.cfm?boeken_ordernr=200 61089).
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Eindnoten:
1 Wereldnederlands is ook besproken door Pieter Muysken in TNTL. Muysken merkt naar
aanleiding van deze bundel (terecht) op dat het opvallend is ‘hoe weinig systematisch onderzoek
er is gedaan naar al deze variëteiten’ (Muysken 2006, 282).
2 De aanpak van Janssens en Marynissen is vrij kritisch besproken, vooral door Cor van Bree
(2006).
3 De nieuwste versie van de Nederlandse spellingmodule (met de spelling volgens het Groene
Boekje uit 2005) is beschikbaar via www.opentaal.nl.
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Alice van Kalsbeek (Amsterdam)
........... Nieuwe Zakelijkheid?
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
In deze kroniek worden vier titels besproken die te maken hebben met vaktaal. Maar
er is nog meer dat deze titels gemeen hebben.

Ter Zake
‘Ter Zake is een leergang voor anderstaligen die in de zakenwereld (zullen gaan)
werken’ en brengt leerders die minimaal niveau A2 van het Europees Referentiekader
hebben naar niveau B1 van dat kader. Het doel van de leergang is kennismaking met
de Nederlandse taal zoals die in een zakelijke context wordt gebruikt. Voor de inhoud
zijn descriptoren geselecteerd uit het Raamwerk (de Nederlandse variant van het
Europees Referentiekader) die met zakelijk Nederlands te maken hebben. In sommige
gevallen betreft het descriptoren van een hoger niveau dan B1, maar die worden
alleen receptief geoefend. Naast deze heldere verantwoording van de selectie van
het materiaal wordt in het voorwoord ook de opzet duidelijk uiteengezet.
Er zijn leesteksten en luisterfragmenten met oefeningen en gestuurde
spreekopdrachten (met speciale instructiekaartjes achterin het boek die kunnen worden
gekopieerd). De instructies bij de spreekopdrachten zijn summier: ‘vertel elkaar’,
‘kies een gesprekspartner’, ‘speel het rollenspel’ en laten qua organisatie en creatieve
werkvormen veel aan de docent over. Maar nascholers en opleiders kunnen in dat
gat springen. Er wordt weinig aan schrijfvaardigheid gedaan omdat dat op dit niveau
(B1) niet wordt gevraagd. De auteurs suggereren als extra schrijfopdracht eventueel
het onderdeel ‘reflectievragen’ aan het eind van een les te gebruiken. Grammatica
wordt aangeboden om de kennis van de basisgrammatica op te frissen. De regels
worden op een vrij impliciete manier gegeven en beperken zich voornamelijk tot de
vorm: ‘Om het verleden te beschrijven kunt u de onvoltooid verleden tijd of de
voltooid verleden tijd gebruiken’. Ja, en wanneer welke?
Voor de woordenschatoefeningen zijn alleen die woorden geselecteerd die vaak
voorkomen in zakelijk taalgebruik. Deze woorden zijn opgenomen in een alfabetische
lijst achterin het boek met een vertaling in het Engels en ruimte voor eigen
aantekeningen. Eveneens achterin het boek staan de transcripties van de
luisteroefeningen, de oplossingen bij de oefeningen en een lijst met
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grammaticale begrippen (Nederlandse en Latijnse termen met de Engelse vertaling
en een voorbeeld).
Ter Zake bevat vijf modules: Cultuur, Telefoneren, Presenteren, Vergaderen,
Onderhandelen. Ik begrijp niet zo goed wat de ratio is van de keuze voor een aparte
module Cultuur. De twee hoofdstukken van deze module gaan over contact maken
en ‘cultuur en vermaak’. Daarin is expliciete aandacht voor cultuurverschillen bij
het zakendoen, bijvoorbeeld:
Hoe begroet een Nederlander een onbekende zakenpartner?
Hoe begroet een Turk een onbekende zakenpartner?
Hoe begroet u een onbekende zakenpartner?
Denkt u dat er verschillen zijn tussen uw cultuur en de Nederlandse cultuur die
invloed kunnen hebben op het zakendoen?
Dit soort vragen kunnen echter bij alle taalfuncties uit de overige modules gesteld
worden en het zou dan ook mooier geweest zijn als taal en cultuur meer geïntegreerd
waren.
Aan het eind van iedere module staat een evaluatieschema, waarin studenten van
de behandelde onderwerpen kunnen aangeven of ze die goed, niet zo goed of niet
beheersen door een kruisje onder de corresponderende smilies te zetten. ‘Zo ziet u
welke onderwerpen u nog een keer moet herhalen/oefenen. En u ziet ook wat u
allemaal hebt geleerd.’ Dat is mooi. Een onderwerp herhalen houdt in: nog eens
dezelfde oefeningen doen.
Het boek ziet er aantrekkelijk uit in vierkleurendruk met foto's en is overzichtelijk
opgemaakt. De twee audio-cd's zijn van goede kwaliteit en bevatten veel
luistermateriaal, over het algemeen korte fragmenten. Een aanrader voor wie zakelijk
Nederlands wil leren.

Taaltrainer
Een heel ander boek over nagenoeg hetzelfde onderwerp is Taaltrainer.
‘Taaltrainer is bestemd voor tweede taalsprekers die hun opleiding Nederlands als
tweede taal hebben voltooid en die zich verder willen voorbereiden op werk en studie’
staat er in de inleiding van deze leergang. Even verderop in diezelfde inleiding wordt
toegelicht wat onder een ‘voltooide opleiding Nederlands als tweede taal’ wordt
verstaan: ‘midden- tot hoog opgeleide anderstaligen met een B1/B2-niveau of hoger’.
De worsteling van de auteurs om het materiaal te laten aansluiten bij de niveaus van
het Europees Referentiekader schemert door deze formulering heen.
Het materiaal is ontstaan in de praktijk: de auteurs gaven cursussen aan hoger
opgeleide anderstalige studenten die ambtenaar werden. En die praktijk vormt ook
de verantwoording van de samenstelling en opbouw ervan: ‘Het type cursist vroeg
om grammatica, meer voorbeelden, een heldere uitleg en meer oefenstof’. (Wie niet?)
Er wordt niets gezegd over didactische aanpak en uitgangspunten die de opbouw,
selectie en ordening kunnen verklaren.
Taaltrainer bestaat uit een boek met twee cd's. Het eerste deel van het boek heet
‘Functionele vaardigheden’ en bestaat uit twaalf hoofdstukken. Het betreft
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vaardigheden als het schrijven van een kort bericht, het voeren van vakgesprekken,
zakelijke telefoongesprekken, baliegesprekken, het deelnemen aan werkoverleg, het
maken van een samenvatting. In ieder hoofdstuk worden afwisselend schrijven,
spreken, luisteren, spreken/luisteren en luisteren/schrijven geoefend. Daarnaast bevat
het boek een gedeelte ‘Toegepaste grammatica’ waarin een grammaticaal onderwerp
overzichtelijk wordt uitgelegd - met net iets meer regels dan een basisgrammatica
zou geven - en geoefend. Voor de nieuwsgierige gevorderde leerder is dat interessant.
Het derde deel van het boek heet ‘Studiehelper’ en bevat lijsten met onregelmatige
werkwoorden, onderschikkende voegwoorden en de meest gebruikte bijwoorden,
antwoorden bij de oefeningen en een register.
De doelstelling van ieder hoofdstuk is drieledig en deels functioneel, deels
grammaticaal. In hoofdstuk 5 bijvoorbeeld ‘oefen je: 1) het voeren van formele
telefoon- en baliegesprekken; 2) het gebruik van lidwoorden; 3) telefoon- en
omgangstaal’. Na een (theoretische) inleiding op het onderwerp, bijvoorbeeld op het
schrijven van e-mails of het gebruik van signaalwoorden, volgt in ieder hoofdstuk
het oefenen van een grammaticaal item. Daarna komt de toepassing van het onderwerp
(‘Nu zelf’) en wordt de koppeling gelegd naar de praktijk.
Bij het boek horen twee cd's: Uitspraaktraining en Functionele Vaardigheden. Op
de eerste worden alle klanken van het Nederlands geïntroduceerd en (kort) geoefend.
De auteurs spreken afwisselend een oefening in. In de introductie worden praktische
tips gegeven over de stand van de mond, met als centrale begrippen ‘de lachstand’
en ‘een o-mond’ en over wat je moet voelen als je een bepaalde klank uitspreekt.
Prosodie komt er met 5 van de 32 oefeningen wat bekaaid af.
De cd met luisterteksten bevat een tiental teksten, variërend van na te spreken
routines tot een gedeelte van een hoorcollege (8 minuten). De teksten zijn natuurlijk
ingesproken op normale spreeksnelheid.
De vormgeving van het materiaal is niet erg eigentijds: vrijwel geen authentiek
materiaal, geen foto's, alleen tekst in zwart-wit. Ook inhoudelijk is het niet al te
modern: de nadruk ligt op de afzonderlijke vaardigheden en grammatica en de
opdrachten zijn niet bijster origineel (veel rollenspelen).
Het boek is het best te karakteriseren als een overzichtelijk naslagwerkje met
oefeningen waarbij een aantal taalfuncties uit de zakelijke communicatie als kapstok
fungeert. De wervende zin op de cover ‘Dé voorbereiding op werk in de
administratieve, medische of technische sector’ lijkt me wat overdreven, temeer daar
er nauwelijks medische teksten in voorkomen. Op de methodesite
(www.nt2taaltrainer.nl) schrijft een docent: ‘Een boek waarmee je lekker zelfstandig
aan de slag kunt om al je taalproblemen aan te pakken’. Nou, al... Maar vanwege de
overzichtelijkheid en de eenvoudige samenstelling van het pakket (boek en audio
cd's) kan iedere student er inderdaad onder alle omstandigheden mee aan de slag,
ook extra muros.
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Nu even zakelijk!
Nu even zakelijk! is een leerboek dat aansluit bij het Beknopt Woordenboek
Nederlands-Pools voor de Zakenwereld uit 2001 dat in het kader van de Bilaterale
Samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Comité
voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Republiek Polen tot stand kwam.
De zes hoofdstukken van het boek, die overigens niet genummerd zijn, gaan over
de volgende thema's: bank, belastingen, handel, marketing, bedrijfsvoering en
handelsrecht. Ze corresponderen met de rubrieken uit het woordenboek. Per thema
zijn er zes tot tien korte leesteksten, bedoeld om het vocabulaire in context aan te
bieden. ‘Het leerboek gaat voor (de studie van) iedere rubriek uit van een speciaal
over de “leerstof” daarvan geschreven tekst, waarin telkens een aantal belangrijke
begrippen/woorden uit die rubriek contextueel verwerkt zijn’. De ordening van de
oefeningen is van receptief naar productief: een invuloefening met woorden uit de
tekst, een invuloefening met woorden uit het woordenboek, een oefening over
samengestelde woorden (delen bij elkaar zoeken) en zinnen maken, een oefening
waarin samenstellingen gemaakt moeten worden met de vraag ‘Wil je er ook zinnen
van maken?’ en een speelse afsluitende oefening waarin studenten een personage
dat niets begrijpt van al die dingen uit de voorafgaande oefeningen (De kleine
tovenares, De grote boze wolf, De altijd verstrooide professor Jansen, De dichter,
Het marsmannetje IT of Roodkapje) mondeling tekst en uitleg moet geven. De auteurs
merken hierover op: ‘De laatste oefening in de reeks, met nummer V, zal voor
sommigen aanvankelijk misschien té origineel zijn [...]’. Nou, ik zou de fantasie van
volwassen leerders niet onderschatten.
In de teksten wordt af en toe gewezen op de verschillen tussen België en Nederland:
‘In België laten rekeninghouders hun bank geld overschrijven, in Nederland gireren
ze het bedrag in kwestie’. Hoewel het Belgische taalgebruik in dezen intussen ook
in Nederland dominant is (‘gireren’ wordt nog slechts sporadisch gebruikt en dan
voornamelijk voor het overschrijven of storten per postgiro), is het idee interessant.
De doelgroep is niet gedefinieerd, noch het vereiste beginniveau. Ik neem aan dat
het materiaal bedoeld is voor studenten. In ieder geval gaat het om ‘lessen zakelijk
Nederlands extra muros’, zo vermelden de auteurs in het Woord vooraf, waarbij ze
de hoop uitspreken dat hun materiaal daar zijn weg naartoe vindt. Omdat uitsluitend
Nederlands wordt gebruikt en het materiaal geen beroep doet op welk soort apparatuur
dan ook, kan iedere student extra muros hiermee uit de voeten.
Het boek ziet er saai en ouderwets uit: zwart-wit, geen foto's, geen authentiek
materiaal, maar het is dan ook gratis ter beschikking gesteld. Nu even zakelijk!: een
oefenboek voor zakelijke woordenschat waar niets mis mee is, maar waar, tenzij je
van sprookjes houdt, ook niet veel aan te beleven valt.
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Academisch Taalgebruik
Aan de afdeling Nederlands als tweede taal van de Vrije Universiteit in Amsterdam
is een dvd gemaakt die gebaseerd is op een interne website van de Faculteit der
Letteren met een college over schriftelijk presenteren. Doelgroep zijn anderstalige
aspirantstudenten op het niveau van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal II
(B2). Het doel wordt als volgt omschreven: ‘Met behulp van de oefeningen op deze
website kunnen aankomende studenten uit het buitenland zich zelfstandig
voorbereiden op het volgen van Nederlandstalige colleges. De nadruk valt daarbij
op het soort taal dat in colleges wordt gebruikt’. En dan zijn we meteen bij het meest
opmerkelijke van deze dvd: de taal die door de betreffende docent wordt gebezigd
is niet altijd wat men van ‘academisch taalgebruik’ zou verwachten, maar vertoont
regelmatig kenmerken van informele spreektaal. Een aantal voorbeelden: wat valt
er te doen?; aan de man brengen; die literaire jongens; wij hebben de luxe; als den
donder; brandende vragen; aan komen zetten met; hoe steek je dat nou in mekaar,
zo'n schrijftaak?; en weet ik veel wat; opzouten. Daardoor is soms de omschrijving
die de cursisten moeten kiezen academischer dan het te verklaren woord uit het
college:
De stelling die ik bij jullie aan de man wil brengen, is... A - die ik jullie
wil laten zien
B - waar vooral mannen het mee eens zijn
C - waarvan ik jullie wil overtuigen
Het college is opgedeeld in zeven fragmenten. Je kunt het filmfragment eerst apart
bekijken (dat wordt als werkwijze aangeraden), vervolgens kun je vragen
beantwoorden bij het fragment. Voor de vragen is gebruikgemaakt van Hot Potatoes.
Na een paar algemene begripsvragen volgen vragen over woordenschat en idioom.
De oefeningen worden afgesloten met een gatentekst om de verstavaardigheid te
oefenen. Bij die oefening is ook de mogelijkheid om de tekst te beluisteren (audio).
Op het scherm zijn de nummers van alle vragen die bij een fragment horen te zien,
evenals de vraag die is aangeklikt. Helaas staat er bij de afzonderlijke vraag geen
nummer, zodat de gebruiker goed moet onthouden bij welke vraag hij is om naar de
volgende te kunnen. Tijdens het beantwoorden van de vragen kan tegelijkertijd het
filmpje, dat linksboven in beeld is, worden afgedraaid. Linksonder in beeld staat het
transcript met een scroll balk. Deze voor de gebruiker ideale vormgeving geeft
mogelijkheden die niet helemaal benut zijn. Ik zou bijvoorbeeld een ronde meelezen
en luisteren aanbevelen en in plaats van de suggestie om de betekenis van woorden
op te zoeken in het woordenboek de leerder adviseren eerst de context er eens bij te
nemen.
De meeste woordenschatvragen zijn van het type Wat betekenen de vet gedrukte
woorden? gevolgd door drie keuzemogelijkheden. De instructie bij dit type vragen
in het eerste fragment luidt: ‘Kies de juiste omschrijving van de woorden in vet
gedrukte letters of het zinsdeel waarin ze voorkomen. Als u de
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woorden of uitdrukkingen niet kent, zoek ze dan op in uw woordenboek’. Het
probleem bij deze vragen is dat het vet gedrukte gedeelte lang niet altijd
correspondeert met de aangeboden omschrijvingen. Strikt genomen impliceert de
uitgebreide instructie dat ook wel door de toevoeging ‘of het zinsdeel waarin ze
voorkomen’, maar de vraag is of anderstaligen daardoor niet in verwarring raken.
Een paar voorbeelden:
Dit college staat te boek als... A - heeft de naam
B - staat in het boek
C - wordt gespeld
Ik ben degene die schuilgaat achter de afkorting Onr. A - jullie mogen
mijn volledige naam niet weten
B - jullie weten nu wie Onr. is
C - jullie mogen me wel Onr. noemen
Waarom is in het eerste voorbeeld ‘staat’ niet vet gedrukt? In het tweede voorbeeld
zou ik me kunnen voorstellen dat leerders, als ze de betekenis van ‘schuilgaan achter’
opzoeken in het woordenboek, zoals gesuggereerd wordt, bij iets heel anders uitkomen
dan bij de omschrijving onder B.
Het geluid is goed en de docent spreekt duidelijk. Storend is echter dat beeld en
geluid vaak niet synchroon lopen, althans niet op de computers van het Steunpunt
Nederlands als vreemde taal. Hopelijk kan dit probleem in een volgende fase worden
opgelost. Dat zou de moeite waard zijn, want voor de rest is het programma
gebruiksvriendelijk en de feedback adequaat. Het is goed materiaal voor
luistervaardigheid op hoog niveau dat zelfstandig is door te werken, geschikt voor
studenten die in Nederland of Vlaanderen gaan studeren. Daarnaast is ook de inhoud
van het college interessant en relevant, het gaat immers over het schrijven van
academische teksten in het Nederlands.
In zijn kroniek van februari 2006, merkt Piet de Kleijn bij enkele titels die hij
bespreekt op dat er geen uitgangspunten zijn geformuleerd maar dat het wel leuk
materiaal is. Als we de hier besproken titels bekijken, lijkt dat een trend te zijn: de
opzet van het materiaal en de werkwijze worden in een enkel geval degelijk
uiteengezet, maar uitgangspunten, een didactisch concept dat ten grondslag ligt aan
het materiaal, ontbreekt bij alle vier. Gaan de auteurs ervan uit dat we dat allemaal
wel weten? Is het een soort nieuwe zakelijkheid: geen poespas eromheen, gewoon
oefenen? Of zijn we sinds de communicatieve leergangen te veel bezig geweest met
wat er geleerd moet worden en niet hoe dat moet? Het moge duidelijk zijn dat
volwassen hoog opgeleide taalleerders uit verschillende culturen uiteenlopende
wensen hebben op het gebied van lesmateriaal en didactische aanpak en dat de
dogmatiek van weleer over dé beste aanpak niet meer bestaat, maar dat ontslaat
leergangauteurs en docenten die materiaal ontwikkelen toch niet van de plicht om
aan te geven waarom zij een bepaalde aanpak kiezen?1
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Besproken titels
BEKKERS, LYAM EN SUSAN MENNEN: Ter Zake. Zakelijk Nederlands voor
anderstaligen. Amsterdam/Antwerpen, Intertaal, 2006.
ISBN 90 5451 0277. €32 (boek + 2 cd's).
BOOT, EMMEKE EN SYTSKE DEGENHART: Taaltrainer voor gevorderde
anderstaligen. NT2 op de werkvloer. Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2006. ISBN
90 8506 250 0. €34,50 (boek + 2 cd's).
KAMPEN, HINKE VAN EN RUUD STUMPEL: Academisch Taalgebruik.
Oefenmateriaal voor anderstalige aspirant-studenten. Gebaseerd op een college
schriftelijk presenteren van M.G. Onrust (Letteren-Vrije Universiteit
Amsterdam). Afdeling Nt2, VUA, 2006. €200 (inclusief licentie om de dvd te
installeren op de instelling).
Bestellen bij de afdeling Nt2 VU.
KOWALSKA-SZUBERT, AGATA EN JOS WILMOTS: Nu even zakelijk!
Diepenbeek, Limburgs Universitair Centrum, 2005. Van het boek zijn
tweehonderd exemplaren gemaakt, die gratis ter beschikking werden gesteld.

Ten slotte wil ik nog wijzen op recent gepubliceerd materiaal van het Steunpunt
Nederlands als vreemde taal, dat in 2006 via de website van het Taalunieversum
beschikbaar kwam:
• Poëzie Anders. Twintig gedichten met verwerkingsmateriaal voor het onderwijs
Nederlands aan anderstaligen.
HTTP://nvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/Poezie
• @net. Afstandsonderwijs Nederlandse taal en cultuur. Tien videolessen. Deel
2.
atnet.snvt.org

Eindnoten:
1 Zie hiervoor de artikelen van Decoo en Bossers in: Bossers, Bart (red.), Vakwerk 3.
Achtergronden van de Nt2-lespraktijk. BV NT2, Amsterdam, 2006.
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Jaap Goedegebuure
........... Helden of sukkels?
Kroniek van het proza
Terwijl ik aan deze prozakroniek schrijf, is het oude jaar zowat ten einde. De traditie
gebiedt dat er op zo'n moment teruggeblikt wordt. Wat heeft 2006 ons in literair
opzicht gebracht?
Ik ben lang de enige niet die zich deze obligate vraag stelt. Tijdens de donkere
dagen van december nemen tal van recensenten de literatuur de maat en niet zelden
blijkt die een maatje te klein. Gezeten onder de kerstboom meende Elsbeth Etty,
leading lady van NRC Handelsblads boekenbijlage, dat Nederlandse schrijvers zich
al meer en meer opsluiten in hun benauwde Hollandse binnenwereld (daarmee een
opinie reproducerend die om de zoveel tijd wel door een of andere criticus wordt
opgewarmd en voor nieuw verkocht). Rob Schouten op zijn beurt stelde vast dat de
mannelijke hoofdpersonen van Nederlandse romans niet zozeer helden als wel sukkels
zijn. Hoe verhoudt zich een en ander in de drie romans die ik als de beste van 2006
beschouw?
Zowel het onderwerp als de protagonist van Gerbrand Bakkers zeer succesvolle
debuut Boven is het stil (zeven drukken in negen maanden, twee prijzen en vier
vertaalcontracten) lijken Etty en Schouten in het gelijk te stellen. In deze roman
maken we kennis met de vijfenvijftigjarige vrijgezel Helmer van Wonderen.
Tegen wil en dank heeft hij zich geschikt in een bestaan als eigenaar van een klein
veebedrijf in het Noord-Hollandse Waterland. Veel liever was hij Nederlands blijven
studeren. Hij was daar al een eindje mee op streek toen tweelingbroer Henk, vaders
uitverkoren opvolger, bij een ongeluk om het leven kwam. Op dat moment zag
Helmer zich door pa gedwongen zijn aspiraties op te geven. De frustraties om de
gemiste kansen zijn hem voorgoed blijven hinderen.
Wanneer het verhaal begint, stelt Helmer een daad om zijn diepgewortelde rancune
te bevredigen. Moeder Van Wonderen is er niet meer en vader takelt zo ver af dat
hij permanent het bed moet houden. Helmer kan de oude man niet meer zien en
verbant hem naar de zolder. Zelf neemt hij de ouderlijke slaapkamer in gebruik en
richt die in naar eigen smaak. De zorg en aandacht voor de patiënt beperkt hij tot het
allernoodzakelijkste minimum; het liefste zag hij hem de pijp uitgaan, dan kan de
boel eindelijk worden opgedoekt.
Het leven van de hoofdpersoon verkeert in een impasse, zoveel is wel
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duidelijk. Er lijkt een sprankje licht in de tunnel te komen wanneer er een brief
arriveert van Riet. Die was als jong meisje verloofd met Henk, maar na het fatale
ongeluk (waarvan de oude Van Wonderen haar de schuld geeft) is ze uit de
familiekring gestoten. Omdat ze ervan uitgaat dat haar schoonvader wel niet meer
zal leven, wil ze het contact met Helmer herstellen. Die lijkt te hopen dat Riet hem
uit zijn eenzaamheid kan verlossen. Maar zodra blijkt dat haar eigen rouw- en
traumaverwerking de hoogste prioriteit heeft, kruipt Helmer weer in zijn schulp. Wel
staat hij toe dat Riet haar zoon Henk, geboren uit de verbintenis met een inmiddels
overleden Brabantse varkensboer, bij hem onderbrengt. In feite bevestigt hij daarmee
haar neiging om in deze negentienjarige een vervanger van de overleden jeugdliefde
te zien.
De komst (in zekere zin een wederkeer) van Henk II stookt het vuur van Helmers
wrok nog verder op. Net als indertijd zijn broer is deze jongen behalve gedroomde
wederhelft ook een concurrent en tegenstrever (waarmee een oeroud patroon, bekend
van de legendarische tweelingverhalen over Esau en Jacob en Romulus en Remus,
zich herhaalt). De jonge Henk krijgt een plaats in het netwerk van liefde en haat dat
Helmer gesponnen heeft rond zijn ouders, zijn broer en Riet, met zichzelf als het
grootste slachtoffer. Want haat jegens anderen, zo leert ons de psychologie, moet
vroeg of laat wel omslaan in zelfhaat.
Het enige personage dat ontsnapt aan deze fatale cirkel, Van Wonderens voormalige
knecht Jaap, is merkwaardig genoeg de grote buitenstaander. Nog voor Henks dood
is hij door vader aan de dijk gezet en vervolgens spoorloos verdwenen. Heel
symbolisch duikt hij weer op als zijn vroegere baas eindelijk is overleden, en hij is
het ook die Helmer weer smaak laat krijgen in het leven.
Boven is het stil is een wonderlijk boek. Het is even verstild als de streek waar het
zich afspeelt en even ingetogen als de mensen die er in figureren.
Onnadrukkelijk en met een zuinige pen weet Gerbrand Bakker ervaringen en
conflicten op te roepen waar het in het menselijk verkeer om draait: het geworteld
zijn in bloed en bodem, het verlangen naar vrijheid, de druk van de plicht, en bovenal
de geheimzinnige lokroep van de erotiek die zelfs in het verkeer tussen
bloedverwanten te horen is.
Van een roman als deze eersteling zou ik niet zo gauw een tweede voorbeeld
kennen, al maakt hij wel de herinnering los aan het late werk van Arthur van Schendel,
dat net zo'n hommage is aan de Hollandse binnenvetters en hun kleien veengrond
als Bakkers prachtige debuut.
Hoewel Etty en Schouten de Vlaamse literatuur buiten beschouwing lieten, hadden
ze hun betoog gemakkelijk kunnen uitbreiden met de casus Dimitri Verhulst. Diens
(hier al eerder gesignaleerde) carnavaleske zotheid De helaasheid der dingen bleef
beperkt tot de Vlaamse negorij Reetveerdgem en kende uitsluitend antihelden. Hoe
zit dat in zijn allernieuwste boek?
In Mevrouw Verona daalt de heuvel af neemt Verhulst ons mee naar het Franstalige
dorp Oucwègne, dat vergeleken met Reetveerdegem een haast paradijselijke rust
ademt. 't Is waar dat steeds meer Oucwegenaren een stadse woning verkiezen boven
een stulp op het platteland, dat de petanquebaan er daarom
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verlaten bij ligt, het café zijn deur gesloten houdt en de dorpskruidenier nauwelijks
nog klanten heeft. 't Is ook waar dat de achtergebleven mannen niet aan een geschikte
vrouw kunnen komen, domweg omdat er al jaren lang geen vrouwen meer geboren
zijn. Dat ze zich af en toe groepsgewijs naar het dichtstbijzijnde bordeel laten rijden,
is daarom begrijpelijk en vergeeflijk.
Toch hangt er een waas van probleemloos geluk over Oucwègne. Waar dat aan
ligt? Het moet wel de zachte streling van Dimitri Verhulsts pen zijn. Anders dan de
krasse toon van Problemski Hotel en de groteske inslag van De helaasheid der dingen
overheerst hier de mildheid. Al trilt er zo nu en dan een addertje onder het
gladgeschoren gazon. Neem bijvoorbeeld de zin waarmee het vierde hoofdstuk inzet:
‘Hoewel zijn vader zich op vrij jonge leeftijd aan een tak had opgeknoopt, bezat
Meneer Pottenbakker aandoenlijk weinig verstand van bomen.’ Hier manifesteert
zich een tragisch element, maar dan zo subtiel dat het geheel er bitterzoet door gaat
smaken, als een delicate praline.
Genoemde meneer Pottenbakker is de geliefde van mevrouw Verona. Samen zijn
ze vanuit Vlaanderen in Oucwègne neergestreken, in een huis op een van de drie
heuvels, samen hadden ze er willen sterven. Maar in weerwil van dat voornemen
gaat hij als eerste hemelen. Van de dorpsdokter, een vrouw die eigenlijk praktijk als
dierenarts houdt maar door de hele bevolking wordt geraadpleegd in geval van
klachten en kwaaltjes, hoort hij dat hij longkanker heeft. Met zijn laatste krachten
legt hij voor mevrouw Verona een voorraad brandhout aan waarmee ze nog vele
jaren vooruit kan.
Op een gure februaridag komt er een einde aan dat langgerekte stookseizoen.
Wanneer ze het laatste blok in de haard heeft gelegd, bedenkt mevrouw Verona dat
het welletjes is geweest. Ze daalt de heuvel af, in de wetenschap dat ze te moe is nog
eens naar boven te klimmen. Ze zet zich op een bankje en laat zich daar willens en
wetens insneeuwen en doodvriezen.
Deze vertelling, die tegen het einde bijna kerstachtige allures krijgt, kent naast
mevrouw Verona en meneer Pottenbakker nog andere pittoreske types. Zo is daar
Robert, die uit zuinigheid zijn sigaartjes rookt op een van tevoren gepland uur, wat
de omstanders de mogelijkheid geeft om na zijn dood te berekenen wanneer precies
hij het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld. Daar is Rosetta, de ziel van de
plaatselijke Winkel van Sinkel. Alles wat ze ooit heeft ingekocht houdt ze in stock,
als het moet tot in lengte van dagen. Want er kan altijd een Zweed komen om haar
in één klap van de hele voorraad ingelegde haring los te maken, of een incontinent
geworden dorpsgenoot die genoegen neemt met een nog leverbaar pak wegwerpluiers.
En daar is ook nog Blonde d'Aquitaine, een dikbilkoe die het dankzij een lokaal
verkiezingsritueel tot burgemeester weet te brengen en daartoe feestelijk wordt
rondegereden in een deux-chevaux. Jawel, ook de zotheid heeft in Oucwègne een
eigen plaats.
Met deze melancholiek getoonzette dorpsnovelle heeft Dimitri Verhuist aan zijn
schrijverschap een onverwachte wending gegeven. Waren zijn eerste boeken vooral
wrang en grollig, in deze fijngepenseelde miniatuur laat hij zien dat hij niet enkel
kan roepen en schreeuwen, maar ook zingen en fluisteren. En dan mag de
begeleidende muziek best een weinig schril klinken, net als het
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geluid van de cello die mevrouw Verona heeft laten vervaardigen uit het hout van
de boom waaraan meneer Pottenbakker, met de dood in zijn lijf, zich heeft
opgehangen. Want aan dat geluid herkennen we tenminste weer iets van de oude
Dimitri Verhulst.
In de laatste scène van Pasolini's film Teorema loopt een van de zes personages, een
rijke Milanese industrieel, luidkeels schreeuwend de woestijn in. Hij heeft genoeg
van zijn luxueuze bestaan en wil de leegte letterlijk aan den lijve ervaren. Het gezin
waarvan hij het hoofd was, is uit elkaar gevallen, het bedrijf waaraan hij leiding gaf
heeft hij in een opwelling aan zijn werknemers cadeau gedaan, zijn kleren heeft hij
uitgetrokken en weggegooid. Hij wil bloot zijn, niet om net als Paul van Ostaijen
opnieuw te beginnen, maar om de confrontatie aan te gaan met de leegte in zichzelf
en de grote en onbegrepen stilte die hem tegemoet raast vanuit een nog veel leger
heelal.
Ik moest aan dit onthutsende tafereel denken toen ik het slothoofdstuk van Arnon
Grunbergs nieuwe roman Tirza las. Ook hier loopt een welgestelde vijftiger de polders
uit en de woestijn in, en dat niet terwille van toeristisch genot. Jörgen Hofmeester is
het genieten ver voorbij. Alles wat hij nog voelen kan is verlammende wanhoop en
misselijkmakend onbehagen. Hij zou willen verdwijnen, oplossen in het niets, sterven.
Maar ondanks al zijn inspanningen heeft hij nooit kunnen leren hoe dat moet.
Hoe is het zo ver met Hofmeester gekomen? Is er iets in zijn karakter, zijn jeugd,
zijn omstandigheden dat onontkoombaar tot deze ontknoping moest leiden? Grunberg
vertelt er zo weinig over dat we rustig kunnen concluderen dat dit leven (door Rob
Schouten geprofileerd als het toonbeeld van hedendaagse sukkeligheid) er een uit
talloos veel miljoenen is. In zijn habitus en status (universitair geschoolde man van
middelbare leeftijd, twee kinderen, betrekking als redacteur non-fictie bij een
uitgeverij, gerieflijk huis in de Amsterdamse Concertgebouwbuurt met uitzicht op
het Vondelpark) is hij geen unieke en onverwisselbare persoonlijkheid, maar eerder
een type. Ook het gedrag van zijn echtgenote, die hem met enige regelmaat in de
steek laat terwille van spannender affaires, en het gegeven dat zijn oudste dochter
niet wil deugen, tillen hem niet boven de sociologische statistieken uit.
De enige zin die Hofmeester aan zijn bestaan weet te ontlenen, is gelegen in de
liefde en zorg voor zijn tweede kind Tirza. Zij is zijn zonnekoningin voor wie hij
kookt en slooft, spaart en schraapt. Hij leest haar elke avond voor, en dat niet eens
tot haar genoegen, uit Tolstoi en Dostojevski, hij laat een heel repertoire aan
eigenhandig bereide stoofschotels op haar los, hij belegt zijn geld bij een Zwitserse
bank, teneinde haar entree in de grote wereld gemakkelijker te laten verlopen. 't Is
alleen jammer dat de economische recessie die volgde op de val van de New Yorkse
Twin Towers zijn tegoeden heeft laten verdampen als slakken op een zonovergoten
stuk asfalt. Wie krijgt daarvan de schuld? Tirza's Marokkaanse vriendje Choukri,
door Hofmeester moedwillig verwisseld met de moslimterrorist Mohammed Atta.
De begeerte om zijn jongste dochter volledig te bezitten, is het niet naar
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lichaam dan wel naar ziel, én de haat jegens de man die haar van hem heeft
afgenomen, ziedaar de twee stereotiepe drijfveren die door Grunberg worden
aangegrepen om dit huiskamerdrama op gang te helpen in de richting van een climax
die in al zijn gruwelijkheid toch nog rauw op des lezers lijf valt. Ter wille van de
knap opgebouwde spanning zal ik daar niets van verraden.
Tirza is een echte Grunberg, nu eens hilarisch en dan weer diep treurig, en op den
duur zo beklemmend dat de lectuur je naar de strot grijpt en je achterblijft met het
gevoel dat je zopas bent ontwaakt uit een nachtmerrie waarin men je heeft getreiterd,
geslagen en verkracht. De plot is heel wat realistischer dan de intrige van het - onder
het pseudoniem Marek van der Jagt geschreven - Gstaad 95-98 - om maar helemaal
niet te spreken van De Joodse Messias, dat zo boordevol zat met krankzinnige
verwikkelingen en joodse zelfhaat dat een enkele recensent begon te vermoeden dat
hier sprake was een huizenhoog trauma.
Tirza staat veel dichter bij Grunbergs vroege romans Blauwe maandagen en
Figuranten. De personages zijn herkenbaar, en wat er over hun doen en laten wordt
verteld is aanvankelijk zo weinig bijzonder dat je je na honderd van de
vierhonderddertig pagina's begint af te vragen of Grunberg eindelijk tam geworden
is. Juist op dat moment gaan de poorten van de hel wijd open, om niet meer te sluiten.
Na dit boek hoeft niemand zich nog af te vragen waar Grunberg staat. Er is geen
ideaal of illusie die niet door hem ontmaskerd is. Geluk is wat hem betreft een mythe,
beschaving een dun laagje schaamte dat verdwijnt na enkele glazen drank, humanisme
een psychisch soort aids. In dit sadistische universum kunnen mensen zich enkel
maar staande te houden met galgenhumor, zwarte slapstick, of door zich in te beelden
dat ze iemand anders zijn. Een vrolijke conclusie is het niet, en je zou graag willen
dat je er iets tegenin kon brengen. Maar - en dat is de verpletterende kracht van deze
schrijver - je weet met geen mogelijkheid hoe je dat zou moeten doen.

Besproken boeken
BAKKER, GERBRAND: Boven is het stil. Amsterdam, Cossee, €18,90.
GRUNBERG, ARNON: Tirza. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, €17,50.
VERHULST, DIMITRI: Mevrouw Verona daalt de heuvel af. Amsterdam, Contact,
€14,90.
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........... Besprekingen en aankondigingen
Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur vanaf het begin tot 1300. Amsterdam, Bert Bakker, 2006 ISBN
90 351 2944, 640 pp., €35 (paperback); €45 (hardcover).
Met de presentatie van twee delen van een Nederlandse literatuurgeschiedenis in het
voorjaar van 2006 begint een nieuw tijdperk in de geschiedschrijving van de
Nederlandse literatuur. In tegenstelling tot de grote eenmansondernemingen, begonnen
met Jonckbloet honderdvijftig jaar geleden, en de zeer eclectische keuze van 1993
(Schenkeveld-van der Dussen), wordt voor het eerst een door de overheid gesteund,
en door verschillende vooraanstaande specialisten geschreven overzichtswerk als de
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur in (acht) delen op de markt gebracht.
In het eerste deel, Frits van Oostroms Stemmen op schrift, volgens de ondertitel
over de ‘Nederlandse literatuur tot 1300’, zijn de tot het erfgoed behorende
Nederlandse stemmen vanaf het prille begin tot de ontwikkeling van een autonome
Nederlandse literatuur als het ware tot leven gewekt. Voor wie in de titel een verstopt
acrostichon wil zien, lijken deze stemmen een S.O.S. uit te zenden om in de huidige,
vaak op het heden en de toekomst gerichte maatschappij, niet te worden vergeten.
Het boek is geschreven in een tot de verbeelding sprekende en van metaforen
bloeiende maar tevens op de tegenwoordige lezer toegespitste stijl door een auteur
die ‘history’ ook als ‘story’ begrijpt. Heinric van Veldeke is de eerste Jacques Perk,
Willem (auteur van Van den vos Reynaerde) wordt met L.P. Boon vergeleken, Jacob
van Maerlant met Geert Mak. Jacobs encyclopedie Der natueren bloeme (het beste
uit de natuur) lijkt ‘Discovery channel op perkament’, en de ‘scènes zijn bij Walewein
en James Bond gul gestoffeerd met gadgets en exotica’.
In vijf hoofdstukken gebruikt Van Oostrom een scala aan methoden, onder andere
cultuurhistorische en filologische, en hij combineert chronologische ordening en
genre-indeling. Het gaat over de Nederlandse brokken aan het begin en in het tweede
hoofdstuk over de elfde eeuw met de Duitse titel ‘Veldekes Umwelt’, over de epische
werken in het derde hoofdstuk (onder andere Karel- en Arthurepiek), in het vierde
over de religieuze literatuur (heiligenlevens, bijbelvertalingen en mystiek) en in het
laatste hoofdstuk over

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

74
de toppers, de al genoemde Willem en Jacob van Maerlant.
Het begin van het Nederlands wordt in een lang hoofdstuk ingebed dat men het
ontstaan van de boekcultuur in de Nederlanden zou kunnen noemen, en het breidt
op deze manier het bijvoeglijk naamwoord ‘Nederlands’ van de ondertitel uit. Vooral
Latijnse, maar ook Friese teksten komen (te) uitgebreid aan bod. Van Oostrom start
een lange speurtocht naar het Oudnederlands in glossen en wetsteksten, maar ook in
namen zoals ‘Lisa dicta Honrecrop’, die trouwens beter als ‘Liesje Kippenkrop’
vertaald zou kunnen worden (en niet als ‘Liesje Kippennek’). De grote
synthetiseringskunst van Van Oostrom zien wij voor het eerst in het hoofdstuk over
het ontluiken van de Nederlandse literatuur in de Europese cultuurregio bij uitstek,
de driehoek Aken, Luik, Maastricht. Voor de oorsprong van het concept hoofsheid
fungeert de lyrische en epische vernieuwer Heinric van Veldeke als brug tussen het
Franse model en dat van de Amerikaan Stephen Jaegers met respectievelijk het
ontstaan van hoofsheid in adellijke kringen in de twaalfde eeuw en het klerikale
Rijn-Maaslandse milieu in de elfde eeuw. De studie getuigt zo op een creatieve
manier van een enorme belezenheid in verschillende mediëvistische vakgebieden,
ook in de buitenlandse literatuur. Derhalve kan Van Oostroms boek ook een integrale
bestudering van de literatuur uit het Middelnederlandse, Middelhoogduitse en
Middelnederduitse gebied stimuleren, wat ik van harte toejuich.
In het hoofdstuk over Van den vos Reynaerde wordt duidelijk dat Van Oostrom
er niet voor schroomt vroegere eigen zienswijzen te relativeren en plaats te laten
maken voor nieuwe analyses. In dit geval wijkt de eenzijdig diabolische vos voor de
ambivalente tot sympathie uitnodigende vos. Uitgaand van Jo Reynaerts artikel over
het superioriteitsgevoel van mensen tegenover de domme dieren in het verhaal, zou
meer theorie over het genre dierenverhaal het meesterwerk nog meer in de verf
hebben gezet. En hiermee ben ik bij enkele kanttekeningen over deze erudiete
literatuurgeschiedenis beland.
Het Egmondse Williram-handschrift van rond 1100 vormt door de (gedeeltelijke)
omzetting van het oorspronkelijk in het Beierse klooster Ebersberg ontstane
Oudhoogduitse (niet Oudduitse) commentaar van het Hooglied een belangrijke bron
voor het Oudnederlands. Een aantal van de door Van Oostrom gekozen citaten uit
het handschrift als voorbeeld voor het Oudnederlands kunnen net zo goed Oudsaksisch
zijn en bewijzen dus niet de westelijke oorsprong van het handschrift, zoals
bijvoorbeld ‘beke’, ‘deil’, ‘bidden’ en ‘leven’. Het zou verder wenselijk zijn geweest
als voorafgaand aan dit gedeelte het voorwerp van de studie, de bij de ‘Nederlandse’
literatuur behorende teksten en dus taalgebieden benoemd of geproblematiseerd
zouden zijn en van de omgrenzende, vooral de Duitse, waren onderscheiden (Goethes
Reineke Fuchs gaat niet terug op een Middelhoogduitse versie, maar via Hackmann
en Gottsched terug op de Middelnederduitse incunabel van 1498).
Misschien bood het aanhouden van vage grenzen meer ruimte om zo veel mogelijk
literaire toppers (ook uit de literatuur van de omringende gebieden) op te nemen.
‘Nederlands’ is in dit boek dus een rekbaar begrip dat afhankelijk van het onderwerp
gebruikt wordt. Het heeft betrekking op Nederlandstalige
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teksten, bovendien anderstalige teksten in het huidige Nederlandstalige cultuurgebied
(op Europese bodem) en anderstalige teksten van een Nederlandse auteur waarvan
(nog) niet helemaal zeker is of deze ooit in een Nederlandse taalvorm zijn geschreven,
zoals bij de Eneide van Heinric van Veldeke. Ook het jaartal 1300 blijkt rekbaar
aangezien ook de Limborch-roman wordt behandeld die pas in de eerste decennia
van de veertiende eeuw is voltooid. Een ander voorbeeld: het naspelen van de
tafelronde in Doornik in 1331 dient als argument voor de hypothese dat het stedelijke
patriciaat de adel na-aapte.
Het voor de Hollandse graven geschreven Egmondse handschrift is van alle
bewaarde handschriften ‘het verst van Ebersberg verwijderd’, en hierdoor
uitzonderlijk. Van den vos Reynaerde is (volgens Jacob Grimm) het beste van alle
verhalen over de vos. Deze superlatieven illustreren waar het Van Oostrom om te
doen is: het presenteren van het oudste, het fraaiste en beste wat de Nederlandse
literaire cultuur in (West-)Europees verband te bieden heeft. De Moriaen is de eerste
roman in de Westerse literatuur met als hoofdpersoon een sympathieke zwarte,
Hadewijch de eerste van alle mulieres religiosae in Europa ‘die het heeft gewaagd
de mystieke minne uit te zingen in pure liefdespoëzie’, Beatrijs van Nazareth de
eerste mystieke schrijver in een Europese volkstaal, Jacob van Maerlant ‘veruit’ de
eerste Europese schrijver die in de volkstaal het bestiarium toegankelijk maakt. Van
Oostrom slaagt erin uit de Nederlandse literatuur zo veel mogelijk primeurs te
presenteren.
Door de beschreven kenmerken is Van Oostroms, in een levendige en meeslepende
stijl geschreven leesboek voor de neerlandici extra muros die zich veelal in
uitzonderingsgevallen met de middeleeuwse literatuur bezighouden, uiterst boeiend
en biedt hun een uitdagende uitnodiging deze stemmen te beluisteren. Moderne
Nederlandse vertalingen van de meeste Middelnederlandse teksten (korte citaten
zouden eveneens vertaald kunnen worden, bijvoorbeeld ‘tere gichte’ betekent ‘tot
eenre gifte’, dat wil zeggen: als cadeau), alsook de als aantekeningen achter in het
boek opgenomen verwijzingen om verder te lezen, ondersteunen deze uitnodiging.
De door visie en durf bepaalde inhoud wordt aangevuld door prachtige kleurkaternen
en kan, en dat is volgens mij een primeur op het gebied van de Europese
literatuurwetenschap, door een flankerende website (www.stemmenopschrift.nl)
verder verdiept worden. Deze website opent de weg, mede door zijn links naar
recensies, aantekeningen, aanvullingen en detailcorrecties (door collegae
aangedragen), aankondigingen van lezingen en geluidsfragmenten, tot intermediaal
genieten. Het valt te hopen dat de studie ertoe bijdraagt dat veel van de prachtige
primaire teksten niet alleen in modern Nederlands, maar ook in het Duits (en misschien
Engels) vertaald worden zodat meer mediëvisten en andere literatuurliefhebbers aan
het discours over de westgermaanse bloemen van de literatuur kunnen bijdragen.
Van Oostrom beoogt door stijl, humor en knipogend positie kiezend, de lezer steeds
weer opnieuw te laten glimlachen, en dat lukt, ook nog over honderdvijftig jaar.
- Rita Schlusemann
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Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam, Bert Bakker, 2006. ISBN
90 351 294 58, 792 pp., €49,95.
De Nederlandse literatuurgeschiedenis in de twintigste eeuw bewoog tussen twee
polen - de esthetische en de sociale - die meestal samenvielen met respectievelijk
een literatuurinterne en een literatuurexterne benadering. De kritischesthetische
benadering, die vaak het uitgesproken doel had studenten goede literatuur van slechte
te leren onderscheiden, vierde hoogtij in de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot de
jaren zeventig toen de democratisering vooral de autoriteit van zulke geschiedverhalen
in twijfel trok. Sindsdien is er gezocht naar een passende vorm voor de
literatuurgeschiedschrijving met meer aandacht voor de sociale en culturele contexten,
en voor speciale omstandigheden zoals oorlog. Ook werd er nagedacht over de plaats
van de Vlaamse letteren - met verschillende resultaten - en over het probleem van
de geschiedschrijver als enkele autoriteit tegenover een meerstemmiger of opener
geschiedverhaal. Om maar een paar voorbeelden van deze ontwikkelingen te noemen:
in een vroege poging wilden J.C. Brandt Corstius & Karel Jonckheere in De literatuur
van de Nederlanden in de moderne tijd (1959) de Nederlandse en Vlaamse literatuur
samen bespreken, maar tegen een achtergrond van andere Europese literaturen; Ton
Anbeek besloot in Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985 (1990)
om de Vlaamse letterkunde buiten beschouwing te laten en koos voor een aanpak
gebaseerd op normverandering waarbij buitenliteraire veranderingen ook een rol
speelden; terwijl M.A. Schenkeveld-van der Dussen et al. een eerste poging deden
om de zogenaamde ‘master narrative’ achter zich te laten via een
literatuurgeschiedenis in de vorm van ‘een groot aantal korte beschouwingen,
geschreven door een groot aantal auteurs’ (Woord vooraf, Nederlandse literatuur,
een geschiedenis 1993).
Toen ik Altijd weer vogels die nesten beginnen van Hugo Brems las, had ik na een
twintigtal bladzijden al het gevoel dat ik eindelijk een literatuurgeschiedenis voor
me had die overeenstemt met deze tijd; één die niet als cultuurpolitiek instrument
wil fungeren, maar die echt wil begrijpen hoe en waarom literatuur tot stand komt
op een bepaalde plek en op een zeker moment. Brems gebruikt een historiserende
aanpak die literaire teksten nauwkeurig in hun tijd weet te situeren door middel van
realia, fotoportretten, visuele kunst, politieke gegevens, en schetsen van de omringende
werelden van uitgeverijen, kranten, tv, politieke acties en veel meer. Hoewel ik tijdens
het lezen hier en daar kritische kanttekeningen had, vielen deze in het niet vergeleken
met de enorme prestatie van dit boek als geheel. Hier wil ik drie belangrijke aspecten
van dit deel van de recentste geschiedenis van de Nederlandse literatuur in het licht
stellen: de plaats en behandeling van de Vlaamse literatuur, de positie ervan in het
spanningsveld tussen esthetische en sociale benadering, en de bruikbaarheid ervan
voor docenten buiten Nederland en Vlaanderen.
Het probleem met Brems' twintigste-eeuwse voorgangers die de Vlaamse literatuur
opnamen in hun verhaal, is dat deze altijd een ondergeschikte positie leek te hebben,
soms misschien alleen vanwege de kleinere omvang. Brems is
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pas de tweede Vlaming die de literaire geschiedenis van het hele taalgebied voor zijn
rekening neemt, en hij heeft een mooie structuur bedacht die een evenwichtige
behandeling van de twee literaturen bevordert. Hij bespreekt ze voornamelijk apart,
maar soms ook vergelijkend, binnen een tijdstructuur die zowel diachroon als
synchroon is. De diachroniciteit gebeurt in brokken van tien jaar met daartussenin
een dwarsdoorsnede van een enkel jaar - 1945, 1955 enzovoort - die laat zien welke
stemmingen en stemmen voel- en hoorbaar waren in de literatuur. Zodoende schept
Brems genoeg plaats om veel van de namen te noemen die normaal gesproken
onvermeld blijven in een literatuurgeschiedenis. In feite gaat hij veel verder in het
melden van namen van buiten de hoofdstroom: in zijn inleiding spreekt hij over de
Nederlandstalige literatuur, dus ook die van ‘schrijvers uit voormalig
Nederlands-Indië, uit Suriname en de Antillen, mannen en vrouwen, prozaschrijvers
en dichters, schrijvers voor volwassenen en voor kinderen, autochtonen en
allochtonen.’ Op die manier weet hij het oude noordzuid-dualisme te doorbreken
door middel van de pluriformiteit. Het knappe van dit boek is dat Brems dit bereikt
zonder de eigenheid van de verschillenden Nederlandse ‘literaturen’ uit het oog te
verliezen.
Het tweede aspect van Altijd weer vogels dat hier aandacht verdient, is het antwoord
dat het presenteert op de vraag: hoe hoort een literatuurgeschiedenis er uit te zien
aan het begin van de twintigste eeuw? Context wordt niet meer gezien als een soort
van vlak decor waartegen literaire evenementen zich afspelen, maar eerder als
deelnemend aan een dynamische interactie tussen schrijvers en de omringende
maatschappij en cultuur. Het boek haalt er allerlei informatie bij zoals politiek debat
(via toespraken, krantenartikelen, rapporten, film), demografische gegevens, literaire
prijzen en interviews, naast geciteerde gedichten en prozastukjes. Dit komt allemaal
voor in bijvoorbeeld de tien pagina's over multiculturele literatuur (670-680).
Toch wil dit niet zeggen dat Brems het literaire verwaarloost. In het onderdeel van
hoofdstuk vijf (‘De literatuur van 1955 tot 1965’) dat over poëzie gaat (201-230),
bespreekt hij een aantal individuele gedichten waaruit hij rijkelijk citeert samen met
poëticale uitspraken zodat de lezers zich een indruk kunnen vormen van de poëzie
van toen. Onder de kop ‘De experimentele poëzie na 1955’ leest men regels van
Kouwenaar, Campert, Gils, Snoek en Pernath, terwijl verderop werk van Schippers
en Bernlef en Buddingh' ‘vormen van neorealisme’ vertegenwoordigen. Hoewel het
niet mogelijk is om uitvoerige interpretaties te geven van werken, vermijdt Brems
het saaie overzicht door steeds verschillende tekstversnellingen te gebruiken. Hier
het kleinste detail zoals in de bespreking van ‘Kooitje’ van Buddingh' - ‘Als scharnier
fungeert in deze opsomming het woord “slavink” dat als “vink” schijnt aan te sluiten
bij de voorafgaande vogels, maar dat tegelijk als vleesgerecht vooruitwijst naar wat
volgt.’ (225) -; of een lijst van negen namen van dichters die meewerkten aan het
tijdschrift Barbarber.
Een literatuurgeschiedkundige die op een pakkende manier lijsten weet te integreren
in zijn verhaal kan op die manier veel meer namen noemen zodat hij een literair veld
construeert dat groter en gevarieerder is dan in eerdere geschie-
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denissen. Het valt bijvoorbeeld op, dat bij Brems de namen van veel meer schrijvende
vrouwen voorkomen dan ooit tevoren, maar ook die van schrijvers vanuit andere
uithoeken van de Nederlandstalige literatuur. Of misschien zijn dat geen uithoeken
meer en mag iedereen gewoon meedoen. Dit is het eigenlijke thema van het boek,
mooi verwoord door Brems aan het slot: ‘Een literatuur waar altijd weer vogels, ook
nieuwe soorten, hun nesten beginnen’ (680). Deze allusie naar het traditionele begin
van de Nederlandse letteren - ‘hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda
thu’ - wordt geïnspireerd door het feit dat Kader Abdollah zich dat fragment eigen
maakt in zijn roman Spijkerschrift.
De aandacht voor een allochtone schrijver in het slothoofdstuk ‘Aspecten van de
literatuur rond de millenniumwisseling’ brengt mij tot mijn derde punt, namelijk de
discussie in het recente verleden over de Nederlandstalige literatuur. Misschien is
dit nog geen geschiedenis - het doet er niet toe, want het lukt Brems om het haast
onmogelijke te bereiken: een gedetailleerd, genuanceerd en betekenisvol beeld van
de snel veranderende cultuur en maatschappij van de laatste tien jaren en de literaire
reacties hierop. Juist voor docenten buiten Nederland en België zal dit een van de
grootste verdiensten zijn van Altijd weer vogels die nesten beginnen. Omdat men
niet ter plekke woont en werkt, kan men nooit zo dichtbij de culturele en literaire
realiteiten komen als hier gebeurt. Meer dat dit - Brems heeft zo'n grondige kennis
van de Nederlandstalige cultuur om zijn onderzoeken op te bouwen dat hij een
moeilijk te evenaren rijk beeld van de culturele democratisering in Nederland en
Vlaanderen geeft. Om enkele voorbeelden te noemen: vooral de discussie van digitale
media en het creatieve proces is belangrijk, bijvoorbeeld de multimediale poëzie van
Mark Boog of de beweeglijke gedichten van Tonnus Osterhoff, die Brems beschrijft
als ‘[...] het definitieve openbreken van het gedicht als ding, als gesloten structuur,
ten voordele van het proces’ (614). Hij beschrijft ook het proces van de groeiende
invloed van de media en de polarisatie tussen schrijvers die hier wél van profiteren
en die er niét van willen profiteren. Enigszins terughoudend spreekt hij een tentatief
oordeel uit: ‘Misschien is hier inderdaad sprake van een breuk, een moment van
discontinuïteit in de ontwikkeling, die het einde inluidt van de esthetische autonomie
van de literatuur zoals die sinds de romantiek gemeengoed was geworden’ (617-8).
Er valt nog één ding te zeggen over deze mijlpaal in de literatuurgeschiedschrijving
van de Lage Landen: Altijd weer vogels die nesten beginnen is zo'n goede geschiedenis
juist omdat hij veel meer doet dan het proces beschrijven van het openbreken van
de Nederlandstalige cultuur. Het zal zelf een actieve rol spelen in het
democratiseringsproces terwijl de academische waarden van degelijk onderzoek en
kritisch commentaar behouden blijven. Het is voor het eerst bij het lezen van een
geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse literatuur dat ik me niet zo bewust
meer ben van de traditionele scheiding tussen neerlandici binnen en buiten de muren.
- Jane Fenoulhet
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Odile Heynders, Correspondenties. Gedichten lezen met gedichten.
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006. 240 pp. ISBN 978 90
5356 965 1 en 90 5356 865 4. €29,50.
Na boeken over Paul Celan, Gerrit Achterberg en Paul Rodenko publiceert Odile
Heynders een bundel essays waarin ze een nieuwe leesstrategie aanbeveelt: het
corresponderend lezen. Ze wil met haar leeswijze ‘een proces van vergelijken,
verwantschap opsporen, met elkaar in verband brengen’ in gang zetten. De gevestigde
leesmethoden die ze wil aanvullen zijn de close reading, de impressionistische lectuur
(van Gerrit Komrij bijvoorbeeld), het historiserende lezen en het ‘discontinue lezen’
(zoals Jos Joosten en Thomas Vaessens zouden praktiseren). Haar methode houdt in
dat ze na een eerste reactie op een gedicht een nauwgezette analyse van de tekst, zijn
poëtica en zijn context wil brengen om vervolgens ‘de mogelijkheid voor
correspondenties’ aan te geven.
De leeswijze die Heynders voorstelt, is geenszins nieuw. Zij past ‘eigenlijk’ (om
een van haar geliefde woorden te gebruiken) de comparatistische methode toe. Deze
lijkt wat op de achtergrond verdwenen te zijn - na een bloeiperiode in de jaren vijftig
en zestig met onder meer J. Kamerbeek jr. en Cornelius de Deugd - maar is nooit
weg geweest en wordt weer actueel door de hernieuwde aandacht voor invloedstudie
en de figuur van de auteur die zich lijkt af te tekenen in het universitaire onderzoek.
Onderzoeksprojecten over de receptie van buitenlandse literatuur in de Nederlandse
en enkele proefschriften in wording (onder meer over de invloed van Celan op de
Nederlandse poëzie) duiden daarop.
Aantrekkelijk aan Correspondenties is dat er een aantal werken centraal staan die
in de Nederlandse literatuur op weinig belangstelling mochten rekenen: het lange
epische en socialistische gedicht Pan van Gorter, de fabels van Simon Vestdijk, de
Engelse verfdoos van Pierre Kemp, de vroege gedichten van W.F. Hermans en de
Maria-gedichten van Maurice Gilliams. Daarnaast bespreekt Heynders ook poëzie
van Guido Gezelle, Hans Faverey, Eva Gerlach en Anneke Brassinga. De verbanden
die ze legt, liggen soms voor de hand maar zijn niet altijd eerder bestudeerd (Gorter
die teruggaat op Shelley; of Brassinga die gedichten van Plath vertaalde en bijna
evident verwantschap vertoont). Soms zijn die relaties wel al vroeger aangewezen
(Gezelle-Hopkins, Faverey-Celan) of werden ze door de dichter zelf expliciet gelegd
(Gilliams-Rilke). Toch zijn Heynders' correspondenties ook verrassend: zo wijst de
niet-intertekstuele relatie tussen de democratisch geïnspireerde poëzie van Gorter en
Whitman volgens haar op een continuüm in de cultuur. Voor elk hoofdstuk heeft zij
een ander soort correspondenties gekozen: motieven (van het religieus waarnemen
van de schepping, bij Gezelle en Hopkins, of van de boom, bij Gezelle en Rilke),
een gelijkaardig ideologisch fundament (Shelley-Gorter), beeldgedichten naar
schilderijen uit dezelfde periode (Vestdijk-Stevens), een gemeenschappelijke poëtica
(Hermans en de surrealisten) of een hyperpersoonlijke schrijfwijze van vrouwelijke
dichters (Dickinson en Gerlach, Brassinga en Plath).
Met haar benadering wil Heynders bereiken dat het ‘ene werk in beweging komt
door het andere’. Haar essays moeten dan ook beoordeeld worden volgens
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dit criterium. De vraag of er door de corresponderende lectuur wel zoveel onverwachte
betekenissen naar boven komen, kan voor discussie zorgen over dit boek. Wat hebben
we nu bijvoorbeeld over Gorter geleerd door de vergelijking met Whitman, wat we
niet gevonden zouden hebben zonder die vergelijking? Weinig mijns inziens. Om
met de correspondenties meer te vinden, hadden de parallellen het niveau van de
vaak toevallige of weinig diepgaande gelijkenis moeten overstijgen. Dit houdt ook
in dat enig voorbereidend onderzoek naar de historisch-sociologische verwantschap
behulpzaam had kunnen zijn. De interpretaties die het resultaat zijn van de
analyserende fase zijn de grootste verdienste van dit boek. Ze zijn vaak verhelderend,
ook al zijn ze doorgaans weinig vernieuwend en soms betwistbaar of af en toe zelfs
gewoon fout: zo meent Heynders dat het gedicht ‘De Bleekersgast’ gaat over een
man die zijn akker begiet! Ze maakt van de virtuoze klerikaal Gezelle bovendien een
twijfelende pessimist, een interpretatie die nauwelijks op grond van de besproken
tekst te verantwoorden is en zeker niet houdbaar is als je zijn hele oeuvre overziet.
De relevantie van Rimbaud, als volgens haar eerste surrealist - op zichzelf al een
betwistbare stelling -, voor W.F. Hermans ontgaat me. Niet alle bruikbare secundaire
literatuur is voor de artikelen geraadpleegd en de biografische tussentekstjes zijn op
Wikipedia-niveau.
Omdat Heynders zich richt tot studenten, docenten en poëzieliefhebbers, doet de
dosering van informatie soms vreemd aan: de vier poëtica's van Sötemann worden
als bekend verondersteld maar kort daarna wordt wel uitgelegd wat surrealisme is.
De stijl is nogal schools: ‘dit is een boeiend gedicht’; ‘dat is een boeiend einde’; ‘het
zijn boeiende gedichten’. Correspondenties wordt besloten met een ‘Lijst van
kernbegrippen bij de analyse van gedichten’, maar een bibliografie (en index)
ontbreekt. Daardoor wordt het tweeslachtige karakter van dit boek, dat aarzelt tussen
een didactisch handboek en een volwaardig essayboek, nog eens goed duidelijk.
- Hans Vandevoorde
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Jelica Novaković
........... Koffie en kaas
Receptieonderzoek is een respectabele wetenschap over verspreiding en onthaal van
cultuurproducten. Daarbij kan op allerlei aspecten van dit proces gefocust worden,
onder andere op de rol van bemiddelaars. Draagt bijvoorbeeld de extramurale
neerlandistiek bij tot de verspreiding van Nederlandstalige literatuur?
En of ze dat doet! Wij extramuralen zijn namelijk vaak zelf vertalers en leiden
bovendien ook toekomstige vertalers en kenners van de Lage Landen op. Aangezien
ik al twee decennia bezig ben in de extramurale neerlandistiek, ligt het voor de hand
dat ik inzicht heb in de verspreiding van Nederlandstalige literatuur in Servië. Ik
aarzel echter om mijn resultaten bekend te maken. Waarom? Omdat ze alles behalve
wetenschappelijk presenteerbaar zijn. Goed, er zijn wel wat harde feiten te noemen
zoals het aantal gepubliceerde literaire vertalingen vanaf de jaren tachtig - direct uit
het Nederlands in tegenstelling tot eertijdse, die uitsluitend via andere vertalingen
verliepen. Ook zou men wat publieke promoties en presentaties kunnen opsommen.
En een enkele recensie. Meer niet.
Zwart op wit geven deze feiten dus een vrij mager beeld, zeker wat de reactie van
lezers en critici betreft. Zo'n beeld is echter onvolledig zonder de vele anekdotes die
ik zou kunnen vertellen. Receptieonderzoek behoort in Servië eerder tot het literaire
dan tot het wetenschappelijke genre!
Hoe bereikt namelijk een Nederlandstalige auteur zijn Servische lezer? Nog het
minst via de boekhandel. Sinds het uiteenvallen van de grote Joegoslavische markt
en de economische (neo)liberalisering is de gouden tijd van het door de overheid
gesubsidieerde boek voorbij. Uitgevers zagen zich ineens tot allerlei overlevingstrucs
genoodzaakt en bezuinigden bijvoorbeeld door een deel van hun drukkende schulden
in natura te vereffenen.
Er waren, met andere woorden, tijden dat mijn kelder volstond met mijn eigen
vertalingen. Hoe moest ik die kwijt om plaats te maken voor het zuurkoolvat en
andere huishoudelijke rommel?! Eerst gaf ik ze aan al mijn vrienden, kennissen en
familieleden cadeau waardoor ik een selecte kring van liefhebbers schiep. Toen na
een tijdje iedereen thuis een plankje met Nederlandstalige literatuur in vertaling bleek
te hebben, raakte die mogelijkheid (in tegenstelling tot mijn voorraad) uitgeput. Toen
werd ik onverwacht een handje geholpen door de historische omstandigheden. Tijdens
de bombardementen op Belgrado werden kelders namelijk herontdekt als slaap- en
gezelligheidsruimtes en bleken boeken ineens multifunctioneel. Een deel daarvan,
goed ingepakt in stevig pakpapier, kon als stoel of zelfs als bed dienen, een ander
deel werd uitgedeeld als middel tegen stress en slapeloosheid. Op die manier werd
menig Nederlandse en Vlaamse auteur door de buurtbewoners gelezen en meteen
ook besproken tijdens de dagelijkse keldersessies.
De rest van mijn voorraad heb ik recentelijk opgebruikt door de Nederlandstalige
literatuur landinwaarts te verspreiden. In mijn vrije weekends verblijf ik namelijk
graag op het platteland bij boeren die aan hoevetoerisme doen. Als cadeautje neem
ik meestal koffie en pralines mee omdat dat het enige is wat ze niet zelf kweken. Een
keertje voegde ik bij gebrek aan pralines een boek bij de koffie. Hoofdzaak: ik had
iets om te overhandigen.
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Toen ik een volgende keer kwam, vroeg de hospita: ‘Heb je nog wat Kaas
meegebracht? Het hele dorp wil het bij me lenen en met één exemplaar gaat het traag.
Mocht je ook andere boekjes hebben, breng ze de volgende keer alsjeblieft mee, we
hebben de smaak te pakken gekregen!’
Misschien zijn wij extramuralen even slechte zakenlui als Laarmans, maar
verspreiden dat we doen!
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........... In memoriam Ana Crespo Solans
Ongeloof, verbijstering, verslagenheid. Deze drie woorden drukken uit wat velen de
laatste weken van 2006 hebben gevoeld. Ana Crespo Solans, de onvermoeibare, de
onverzettelijke, de onverbetelijk optimistische, de onoverwinnelijke bleek uiteindelijk
toch ongeneeslijk ziek te zijn en heeft het nieuwe jaar niet gehaald: op oudejaarsavond
is zij, moe en uiterst verzwakt van haar elfjarige strijd, voorgoed ingeslapen.
Ana Crespo was sinds 1995, toen werd vastgesteld dat ze kanker had, nadrukkelijk
niet ziek. ‘Er zijn zoveel belangrijkere dingen in het leven, waarom zou ik de mensen
hiermee lastigvallen?’, merkte ze steevast op. De weinigen die wel op de hoogte
waren, familie, naaste collega's, vrienden en doktoren, wisten dat Ana een heldhaftige
strijd aan het voeren was, zo heroïsch zelfs dat alle negatieve prognoses werden
verpulverd. De behandelende artsen waren zo onder de indruk van haar herstel dat
ze werd uitgenodigd voor een televisieprogramma om andere patiënten een hart onder
de riem te steken. Met een voor haar spreekwoordelijke bescheidenheid wist ze haar
onverzettelijkheid, levenslust en kijk op het leven op het (zieke) kijkerspubliek over
te brengen. Voor veel patiënten werd ze een symbool hoewel ze zich daar wat
ongemakkelijk bij voelde. ‘Ik ben slechts dankbaar dat mij telkens weer een nieuwe
dag is gegund en daar wil ik optimaal gebruik van maken’, zo verklaarde ze dikwijls.
Maar heldhaftig vond ze zichzelf niet, ze had enkel en alleen duidelijk voor ogen dat
ze geen minuut mocht verliezen, ze leefde als het ware in geleende tijd.
Tijd verliezen deed ze dan ook niet: Nederlands doceren aan de Escuela Oficial
de Idiomas - ondanks alle ziekenhuisperikelen ging ze nooit met ziekteverlof -, de
vakgroep besturen, cursussen volgen om zich verder te bekwamen in didactiek,
toetsing of informatica, congressen bijwonen en, haar passie van de laatste jaren,
literair vertalen. Met een aanstekelijke professionaliteit en geestdrift kweet ze zich
van al haar taken, altijd met een glimlach en een vriendelijk woord voor iedereen,
vrienden noch familie werden door haar veronachtzaamd.
Ana Crespo studeerde Engels aan de Complutense Universiteit in Madrid toen ze
begin jaren tachtig een beurs kreeg om aan de Vrije Universiteit te gaan studeren.
Eenmaal in Amsterdam vond ze het Nederlands veel boeiender dan het Engels en
in 1985 werd ze docente Nederlands aan de Escuela Oficial de Idiomas te Madrid.
In korte tijd wist ze genoeg studenten te trekken zodat er een tweede docent aangesteld
moest worden. In de jaren negentig groeide de vakgroep Nederlands onder haar
bezielende leiding uit tot een hoog aangeschreven plaats om Nvt te studeren, met
studentenaantallen van boven de honderd en tal van nevenactiviteiten. Eind jaren
negentig, toen duidelijk was dat de vakgroep Nederlands op de EOI op koers lag,
was het tijd voor de vervulling van een wensdroom: het vertalen van literatuur. In
2001 werd Tralievader in het Spaans gepresenteerd, in aanwezigheid van Carl
Friedman en de nu inmiddels overleden Spaanse schrijfster Dulce Chacón, met op
de achtergrond (of was het de voorgrond?) een stralende en intens gelukkige Ana.
Er volgden meer vertalingen: Lieve Joris, Han Nefkens, Tessa de Loo, Henk Boom.
In korte tijd groeide ze uit tot een gedegen en uiterst precieze vertaalster.
Overgave, vakkundigheid en precisie zijn woorden die haar op het lijf waren
geschreven: alles wat ze aanpakte gebeurde met een gedegenheid en een vuur die
niemand onberoerd lieten. Zelf was ze nauwelijks doordrongen van haar enorme
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kwaliteiten: ‘Ik doe alleen maar mijn best, ik wil niemand teleurstellen’, zo zei ze
weleens.
‘Ana’ zou ik je nu willen zeggen, ‘je deed niet alleen maar je best, je was gewoon
de beste. Maar teleurgesteld heb je ons wel, we hadden je zo graag nog langer in ons
midden gehad.’
- Arthur Verbiest
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........... Prof. Dr. Zofia Klimaszewska (1949-2007)
Op 25 januari 2007 overleed na een lange en zware ziekte mw. prof. dr. habil. Zofia
Klimaszewska, hoofd van de afdeling voor neerlandistiek bij het Instituut voor
Germanistiek aan de Universiteit van Warschau in Polen.
Zofia Klimaszewska zette haar eerste stappen in de wereld van de neerlandistiek
tijdens haar studie bij prof. Gerhard Worgt in Leipzig. Ze was later een belangrijke
persoonlijkheid, niet alleen in de Poolse, maar ook in internationale neerlandistiek.
Dankzij haar dubbele opleiding - als germaniste en als neerlandica (met taalkundige
specialisatie) - kon ze op het wetenschappelijke raakvlak van drie culturen opereren:
de Nederlandse, de Duitse en de Poolse. Ze organiseerde de neerlandistieke studies
in Warschau, ze nam deel aan talrijke internationale wetenschappelijke projecten,
als ook aan Europese uitwisselingsprogramma's zoals Tempus, Erasmus-Socrates
en Ceepus.
Ik leerde Zofia reeds in de jaren zeventig kennen toen ze als jonge Warschause
assistente van prof. Jan Czochralski gastcolleges gaf aan studenten Nederlands in
Wroclaw (en dus ook aan mij). Later hadden wij veelvuldig contact met elkaar - zij
het direct, toen ik op haar uitnodiging enkele jaren in Warschau colleges over
Nederlandse literatuur gaf, of in het kader van landelijke en internationale
neerlandistieke samenwerking, zij het indirect, via boeken.
Dat laatste is ook met haar andere neerlandistieke activiteiten verbonden. Zij was
namelijk een van de belangrijkste vertalers van Nederlandse en Vlaamse literatuur
in Polen. Op haar naam staan vertalingen in het Pools van het werk van onder anderen
Louis Paul Boon, Johan Daisne, Hella S. Haasse, Willem Frederik Hermans, Cees
Nooteboom en Ward Ruyslinck. Haar vertaaloeuvre vond een hoogtepunt in talrijke
vertalingen van Hugo Claus (De Metsiers, Omtrent Deedee en uiteraard Het verdriet
van België - dat zij samen met haar man Axel Holvoet vertaalde).
Enige tijd geleden - in juni 2004 - waren veel buitenlandse neerlandici te gast op het
Colloquium Neerlandicum aan de gastvrije Universiteit van Warschau. Zofia was
toen onze gastvrouw en maakte ons verblijf in Warschau zeer aangenaam. Wij hebben
haar ook allemaal kunnen ontmoeten tijdens het Zestiende Colloquium Neerlandicum
van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek in augustus 2006 in Gent. In
oktober 2006 is ze in Wroclaw nog een laatste keer in het neerlandistieke milieu
opgetreden - als recensente bij twee promoties over Nederlandse literatuur.
Wij hadden in de voorbije maanden reeds gezien dat Zofia ernstig ziek was. Toch
was het bericht van haar overlijden voor ons onverwacht en droevig. De dood van
prof. dr. Zofia Klimaszewska is een zwaar verlies voor de neerlandistiek.
- Stefan Kiedroń
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[Neerlandica extra Muros - oktober 2007]
........... Van Neerlandica extra Muros naar Internationale neerlandistiek
Neerlandica extra Muros, het tijdschrift van de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek beleeft dit jaar zijn 45ste jaargang. Het oktobernummer dat u nu in
handen hebt, is het laatste nummer van NEM, zoals het in de wandeling wordt
genoemd. Met ingang van 2008, de 46ste jaargang, zal het tijdschrift herdoopt worden
in Internationale neerlandistiek. Deze naamswijziging markeert het voorlopige
eindpunt van de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de neerlandistiek.
Was er in het verleden vaak sprake van een scheiding tussen de neerlandistiek intra
en extra muros, in de afgelopen jaren is er door de ontwikkelingen binnen en buiten
het Nederlandse taalgebied steeds meer toenadering. Zo wordt er in het buitenland
steeds meer oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek verricht op het brede gebied
van de neerlandistiek dat ook binnen het Nederlandse taalgebied op waarde wordt
geschat en is men zich ‘intra’ steeds meer bewust geworden van de geheel eigen
expertise die er ‘extra’ ten aanzien van veel deelaspecten van de neerlandistiek te
vinden is. Binnen het Nederlandse taalgebied wordt, mede onder invloed van de
BaMa-structuur, de blik steeds meer over de grenzen van het vakgebied en van het
taalgebied gericht, waarbij internationale samenwerking eerder regel dan uitzondering
is geworden.
Internationale neerlandistiek zal een platform zijn voor de grensoverschrijdende
neerlandistiek. De redactie van NEM/IN is van mening dat de nieuwe naam de juiste
vlag is die de boeiende internationale lading dekt. De naamsverandering zal gepaard
gaan met een nieuwe vormgeving van het tijdschrift.
Namens de redatie,
Marja Kristel

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

2

Johanneke Caspers
........... Punt, komma of vraagteken?
De waarneming van zinsfinale intonatie door eerste- en
tweedetaalsprekers van het Nederlands
Inleiding
Van spraakaspecten als intonatie, klemtoon en ritme, samen prosodie genoemd,
wordt aangenomen dat het één van de eerste kenmerken van de moedertaal is die
wordt verworven. Kinderen hebben over het algemeen geen enkel probleem met het
verwerven van een ‘native-like’ uitspraak en prosodie van een tweede taal, maar
volwassen tweedetaalleerders daarentegen hebben die problemen duidelijk wel. Deze
bijdrage gaat in op de verwerving van een specifiek prosodisch aspect door volwassen
leerders van het Nederlands als tweede taal, namelijk zinsfinale intonatie.
Intonatie vormt een belangrijk aspect van mondelinge communicatie.
Tijdens het spreken verandert de toonhoogte voortdurend. Deze veranderingen
zijn van belang voor diverse aspecten van de communicatie. Intonatie speelt onder
andere een rol bij het weergeven van emotie en attitude (enthousiasme zie je
bijvoorbeeld terug in veel grotere toonhoogtebewegingen), maar ook bij het markeren
van belangrijke informatie in de zin en bij het segmenteren van de spraak in eenheden.
Zo worden in het Nederlands opvallende veranderingen in toonhoogte - ook wel
toonhoogteaccenten genoemd - gebruikt om nadruk te leggen. Wanneer in de volgende
zin een snelle toonhoogtestijging direct gevolgd door een daling wordt gemaakt op
het woord bakker:
Ed gaat naar de bakker
dan stuurt de spreker de aandacht van de luisteraar anders dan wanneer er een
toonhoogteaccent op Ed wordt gerealiseerd. In het eerste geval springt het woord
bakker er het duidelijkst uit, en in het tweede geval is het woord Ed gemarkeerd als
de belangrijkste informatie (wat het effect van contrast heeft: ‘Niet Piet, maar ED
gaat naar de bakker’). Een andere belangrijke rol van intonatie zien we bij de
segmentering van spraak: via specifieke toonhoogtemarkeringen aan het einde van
uitingen - de zogenaamde grenstonen - kan een spreker niet alleen aangeven wanneer
een uiting is afgelopen, maar ook of er nog meer informatie zal volgen, of dat er
bijvoorbeeld een vraag wordt gesteld.
Hoewel afwijkende intonatie behoorlijk kan opvallen, wordt binnen het
tweedetaalonderwijs relatief weinig aandacht besteed aan intonatie. We hoeven
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maar te denken aan een melodische markering op een verkeerde lettergreep binnen
het woord, bijvoorbeeld ‘Ed heeft boodSCHAPpen gedaan’ (in plaats van ‘Ed heeft
BOODschappen gedaan’), of op een verkeerd woord in de zin: ‘Ed heeft
boodschappen geDAAN’. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat prosodische factoren
de mate van ‘buitenlandsheid’ en verstaanbaarheid van tweedetaalsprekers sterk
beïnvloeden (Anderson-Hsieh, Johnson en Koehler 1992, Munro en Derwing 1995,
1998). Dit betekent dat correcte prosodie belangrijk is voor adequate
tweedetaalverwerving. Dit neemt echter niet weg dat onderzoek naar de verwerving
van prosodie in een tweede taal tot nog toe vrij beperkt is gebleven (Chun 2002,
Rasier 2004).
Ik ga het in deze bijdrage hebben over de melodie aan het einde van spraakeenheden
(deelzinnen, zinnen), en dan specifiek over de interpretatie van de functie van die
grenstonen door niet-moedertaalsprekers van het Nederlands (NT2 - sprekers) in
vergelijking met moedertaalsprekers (NT1 - sprekers). Ik heb ervoor gekozen in
eerste instantie te kijken naar de waarneming van grenstonen, omdat spraakaspecten
die niet goed kunnen worden waargenomen mogelijk ook niet goed worden
gerealiseerd.
Volgens Gussenhoven (2004) is het gebruik van grenstonen universeel, dat wil
zeggen dat alle talen aan het einde van spraakeenheden een linguïstisch relevant
onderscheid kunnen maken in toonhoogte (NB, toonhoogteaccenten zijn niet
universeel). Voor de Nederlandse intonatie is een model ontwikkeld, genaamd ToDI,
wat staat voor Transcription of Dutch Intonation (Gussenhoven, Rietveld, Kerkhoff
en Terken 2003). In het model worden twee mogelijke grenstonen onderscheiden
voor het Nederlands: hoog (aangeduid met H%) of laag (L%). Een hoge grenstoon
bestaat uit een stijging van de toonhoogte op de laatste lettergreep van een uiting, in
het geval van een lage grenstoon eindigt de uiting op een lage toon. Naast deze H%en L%-grenstonen is er nog een derde mogelijkheid, namelijk de afwezigheid van
een grenstoon (aangeduid met alleen het symbool %). In de praktijk komt dat neer
op een vlakke toon, ergens tussen hoog en laag in. Voor voorbeelden van de
verschillende grenstonen verwijs ik naar de website van ToDI
(http://todi.let.kun.nl/ToDI/home.htm) en naar figuur 1.

Vraagstelling
Het onderzoek naar de precieze betekenis van melodische middelen als
toonhoogteaccenten en grenstonen in de verschillende talen is nog in volle gang, wat
betekent dat we nog niet precies weten hoe intonatie in talen werkt. Gussenhoven
(2004) stelt dat de linguïstische betekenis van grenstonen in oorsprong biologisch
bepaald is: een hoge toon wordt geassocieerd met een relatief klein en daarom
kwetsbaar wezen, hetgeen de universele interpretatie ‘onzekerheid’ geeft, wat
linguïstisch geïnterpreteerd wordt als vraag. Daartegenover staat een lage finale
grenstoon voor ‘zekerheid’, met de linguïstische interpretatie van een bewering.
Grammaticalisaties kunnen echter leiden tot taalspecifieke afwijkingen van deze
basisbetekenissen. Dit verklaart dat er talen zijn waarin vragen standaard niet eindigen
op een hoge maar op een lage toon (zoals sommige
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Duitse dialecten en het Hongaars). Uitgaande van deze benadering is transfer een
mogelijkheid: wanneer er verschillen bestaan tussen de moedertaal en de tweede taal
wat betreft de betekenis van grenstonen, dan zou de moedertaalfunctie (deels) kunnen
worden overgebracht naar de doeltaal. Er bestaat al enig experimenteel bewijs voor
transfer van melodische elementen. Zo heeft Wennerstrom (1998) laten zien dat er
sprake kan zijn van transfer van grenstonen bij de productie van het Engels als tweede
taal door moedertaalsprekers van het Mandarijn Chinees. Niioka, Caspers en Van
Heuven (2005) laten hetzelfde zien voor de waarneming (perceptie) van grenstonen
in het Nederlands als tweede taal door moedertaalsprekers van het Japans, en Rasier
(2006) voor de distributie van toonhoogteaccenten in het Nederlands van
moedertaalsprekers van het Frans.
Dit leidde tot de volgende vraag: hoe zit het nu met de waarneming van grenstonen
door beginnende tweedetaalsprekers van het Nederlands? Het onderhavige onderzoek
wilde vaststellen of de interpretatie van Nederlandse grenstonen door NT1 - en NT2
- sprekers verschillen laat zien. Daarnaast was de vraag of er aanwijzingen zijn voor
transfer.

Voorspellingen
Op basis van Gussenhoven (2004) is het mogelijk universele betekenissen te hechten
aan de drie grenstonen: een lage grenstoon (L%) geeft aan dat de eenheid compleet
is, een vlakke grenstoon (%) geeft aan dat de eenheid nog niet compleet is (‘er komt
nog meer’), en een hoge grenstoon (H%) markeert de eenheid als vraag. Deze functies
zijn vrij eenvoudig te vangen in interpunctiesymbolen: L% is een punt, % een komma
en H% een vraagteken.
De hoge grenstoon wordt echter ook wel in verband gebracht met de betekenis
van continuering. Dit is af te leiden uit zowel de algemene theorie over intonatie van
Gussenhoven (2004) als uit het ToDI-model voor de Nederlandse intonatie. Daarnaast
heeft eerder onderzoek uitgewezen dat de H%-grenstoon in het Nederlands door
moedertaalsprekers vooral geassocieerd wordt met een vraag, maar ook acceptabel
is in een continueringscontext (Caspers 1998). Voor de interpretatie van de vlakke
grenstoon (%) als markeerder van incompleetheid bestaat ook experimenteel bewijs:
onderzoek van een corpus semi-spontane Nederlandse dialogen laat zien dat er een
duidelijk verband bestaat tussen het voorkomen van deze grenstoon en het niet
overgaan van de beurt naar de andere spreker (Caspers 2003).
De verwachting voor zowel de NT1 - als de NT2 - sprekers was dat de interpretatie
van de lage grenstoon (L%) vrijwel altijd een punt zou zijn en dat de vlakke grenstoon
(%) voornamelijk als een komma zou worden opgevat, terwijl de hoge grenstoon
(H%) vooral tot vraagtekens zou leiden, maar - in elk geval door de
moedertaalsprekers - ook wel als komma zou kunnen worden geïnterpreteerd.
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Opzet experiment
Er werd een experiment opgezet, waarin korte uitingen met verschillende
intonatiecontouren werden aangeboden aan een groep NT1 - sprekers (N= 26) en
een groep NT2 - sprekers (N= 22). Zij moesten op papier aangeven welk
interpunctieteken ze het beste vonden passen bij elke gehoorde uiting. De groep
moedertaalsprekers bestond uit 10 mannen en 16 vrouwen, allen studerend aan de
Letterfaculteit van de Universiteit Leiden.1 Op het moment van deelname was de
jongste NT1 - spreker 18 en de oudste 62 jaar (met een gemiddelde leeftijd van 23).
De groep NT2 - sprekers bestond voor de helft uit moedertaalsprekers van het
Mandarijn Chinees (N= 11), en voor de andere helft uit moedertaalsprekers van
diverse Indo-Europese talen (drie maal Russisch, twee maal Engels, eenmaal Pools,
Litouws, Zweeds, Braziliaans Portugees, Spaans en Italiaans). Alle NT2 - sprekers
waren beginnende studenten aan de opleiding Dutch Studies van de Universiteit
Leiden. De proef is of na zeven of na acht weken van tien uur NT2 - onderwijs per
week afgenomen. De leeftijd van de groep NT2 - sprekers varieerde van 19 tot 46
(gemiddelde leeftijd 25) en bestond uit vijf mannen en zeventien vrouwen. Het
Chinees wijkt prosodisch gezien sterk af van Indo-Europese talen, omdat het een
toontaal is, waarin melodie primair een lexicale - dus woordonderscheidende - functie
heeft.
De uitingen waar de proefpersonen naar moesten luisteren, hadden de vorm van
beweringen, bijvoorbeeld ‘Jan-Willem wil de leider zijn’. Dat betekent dat ze neutraal
waren ten opzichte van een vraaginterpretatie. Declaratieve zinnen zijn met behulp
van intonatie te veranderen in een vraag (‘Jan-Willem wil de leider zijn?’) of een
incomplete uiting (‘Jan-Willem wil de leider zijn,...’). De stimuli waren geheel
synthetisch. Hiervoor is gekozen om alle ongewenste variatie in uitspraak buiten de
proef te houden. De uitingen zijn gemaakt met software die specifiek ontwikkeld is
voor ToDI.2 In figuur 1 worden voorbeelden van de verschillende contourtypen
gegeven. Boven in de figuur is het amplitudeverloop weergegeven, en daaronder het
toonhoogteverloop voor contouren eindigend in de drie verschillende grenstonen.
Tot aan de piek op het geaccentueerde woord (‘leider’) zijn de contouren identiek.
De contour die eindigt met een %-grenstoon, klinkt onnatuurlijker dan de andere
contourtypen, een vooralsnog onoplosbaar probleem bij de synthese van vlakke
melodie.

Resultaten
In figuur 2 wordt het percentage punt-, komma- en vraagtekenresponsies gegeven
voor de stimuli die eindigen in een lage grenstoon (L%), waarbij de drie groepen
proefpersonen apart worden gehouden.
De data laten zien dat in de overgrote meerderheid van de gevallen (gemiddeld
tussen de 82% en 93%) gekozen wordt voor een punt als best passend
interpunctiesymbool. Dit betekent dat voor de drie groepen proefpersonen de
standaardinterpretatie van een lage finale grenstoon dezelfde is, wat erop zou kunnen
wijzen dat een lage finale grenstoon een universele markeerder van compleetheid is.
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Figuur 1: voorbeelden van de aangeboden intonatiecontouren

Figuur 2: Percentage punt-, komma- en vraagtekenresponsies voor de L% grenstoon, uitgesplitst
naar taalgroep (moedertaalsprekers, Indo-Europese sprekers en Chinese sprekers van het Nederlands
als tweede taal)

Figuur 3. Percentage punt-, komma- en vraagtekenresponsies voor de % grenstoon, uitgesplitst naar
taalgroep (moedertaalsprekers, Indo-Europese sprekers en Chinese sprekers van het Nederlands als
tweede taal)
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Figuur 4: Percentage punt-, komma- en vraagtekenresponsies voor de H% grenstoon, uitgesplitst
naar taalgroep (moedertaalsprekers, Indo-Europese sprekers en Chinese sprekers van het Nederlands
als tweede taal)
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Figuur 3 bevat de gemiddelde responsies voor de stimuli die eindigen in een vlakke
(%) grenstoon. De figuur laat zien dat er sprake is van meer dan 50%
kommaresponsies voor de drie groepen proefpersonen, maar de NT1 - sprekers
responderen ook relatief vaak met een punt (34%) en Chinese NT2 - sprekers met
een vraagteken (40%). De puntresponsies van de moedertaalsprekers zijn mogelijk
te wijten aan een artefact: de onnatuurlijkheid van de stimuli die eindigen met een
%-toon (te vlak, te hoog), heeft mogelijk geleid tot de - onbedoelde - waarneming
van deze uitingen als een soort verveelde uitroep (een subtiliteit die door de
non-natives over het hoofd gezien wordt). Het feit dat de Chinese NT2 - sprekers in
40% van de gevallen de uiting als vraag waarnemen - en de andere groepen
proefpersonen vrijwel nooit - lijkt te wijzen op transfer vanuit het Chinees. Recent
onderzoek naar kenmerkende eigenschappen van vragen in Chinese conversatie
leidde tot de volgende conclusie: ‘Unlike in English, where final pitch rise is a good
cue for questions, we find in Chinese that utterance-final pitch behavior is not a good
feature’ (Yuan en Jurafsky, 2005). Hoe precies de prosodische markering van vragen
dan wel geregeld is in het Chinees, is vooralsnog niet helemaal helder, onder meer
vanwege de interactie met lexicale toon. Wel is eerder gerapporteerd dat in Chinese
vragen het toonhoogtebereik wordt verhoogd (Shen 1990), wat betekent dat de hele
uiting op een wat hogere toon wordt uitgesproken. Het is tevens mogelijk dat het
vlakke hogere gedeelte van de contouren die eindigen met een %-grenstoon (vanaf
het toonhoogteaccent op ‘leider’ tot het einde van de uiting, zie figuur 1) voldoende
is voor een interpretatie van de uiting als vraag.
Ten slotte worden in figuur 4 de resultaten gepresenteerd voor de uitingen die
eindigen met een toonhoogtestijging op de laatste syllabe (H%). De
moedertaalsprekers van het Nederlands reageren met evenveel vraagtekens als
komma's (44%), terwijl door de niet-moedertaalsprekers meer vraagtekens dan
komma's worden gerespondeerd. Dat een H%-grenstoon in het Nederlands zowel
een komma als een vraag kan markeren was al eerder gemeld (Caspers 1998), maar
het aantal kommaresponsies van de NT1 - sprekers was onverwacht hoog. Het feit
dat de NT2 - sprekers vooral kiezen voor een vraaginterpretatie lijkt erop te wijzen
dat deze dubbele functie mogelijk taalspecifiek is.

Conclusie en discussie
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
• L% wordt door zowel NT1 - als NT2 - sprekers waargenomen als een punt
• H% wordt door de NT1 - sprekers waargenomen als een komma of vraagteken,
maar door NT2 - sprekers vooral als vraagteken
• % wordt vooral waargenomen als een komma, maar alleen door Chinese NT2
- sprekers ook als vraagteken

Dit betekent dat de vraag hoe beginnende NT2 - sprekers Nederlandse grenstonen
waarnemen in eerste instantie als volgt beantwoord kan worden: de waarneming van
de functie van de drie grenstonen in termen van interpunctie-

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

8
symbolen is grofweg vergelijkbaar, er zijn geen grote tegenstrijdigheden. De vraag
of er aanwijzingen zijn voor transfer kan voor het Chinees voorzichtig positief worden
beantwoord: de Chinese NT2 - sprekers nemen de vlakke hoge toon vaak als vraag
waar, in contrast met de andere groepen proefpersonen, wat wijst op een mogelijke
invloed van de T1.3
Het feit dat de moedertaalsprekers de H%-toon zowel als komma als als vraag
interpreteren, en de niet-moedertaalsprekers voornamelijk als vraag, kan betekenen
dat hier sprake is van een taalspecifieke factor: in het Nederlands is de H%-grenstoon
blijkbaar ambigu, terwijl dat in de moedertalen van de NT2 - sprekers niet zo is. Het
kan echter ook betekenen dat de NT2 - sprekers ongeacht hun moedertaal responderen
met de ‘biologische’ interpretatie van de H%-toon (zie Gussenhoven 2004), namelijk
de vraag.
Er lijkt alleen een een-op-een-relatie te bestaan tussen de lage finale grenstoon
(L%) en een punt, wat zou kunnen wijzen op een taaluniversele functie voor L%:
het signaleren van compleetheid. Voor de andere twee typen grenstoon zijn de
responsies niet eenduidig, ook niet voor de groep NT1 - sprekers. Het feit dat de
functie van niet-lage grenstonen minder duidelijk is dan die van de lage grenstoon
(L%) sluit goed aan bij recent fonologisch/fonetisch onderzoek (zie Van Heuven
2004). Verder onderzoek is noodzakelijk, onder andere naar de intonatie van het
Nederlands als eerste taal. Daarnaast dient er nieuw onderzoek gedaan te worden
naar de interpretatie van niet-lage grenstonen door NT2 - sprekers in meer natuurlijk
materiaal, en uiteraard ook naar de productie van grenstonen door
niet-moedertaalsprekers van het Nederlands. Heldere inzichten in de functie van
grenstonen in het Nederlands en in de mogelijke fouten die tweedetaalsprekers maken
bij het realiseren en waarnemen van deze tonen kunnen van belang zijn voor de
onderwijspraktijk.
Als we nauwkeuriger weten hoe het zit met intonatieve markering van het einde
van frases in het Nederlands, met name wat betreft het gebruik van de vlakke (%)
en hoge (H%) grenstonen, dan wordt het mogelijk NT2 - leerders auditief materiaal
aan te bieden waarmee het verschil tussen deze tonen duidelijk kan worden
geïllustreerd, eventueel ondersteund met visuele informatie over het
toonhoogteverloop. Het is mogelijk dat de prosodische structuur van de moedertaal
van de NT2 - leerder een rol speelt bij het leren onderscheiden van de verschillende
mogelijke grenstonen in het Nederlands, wat zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld
sprekers van toontalen meer aandacht zouden moeten krijgen op dit punt dan sprekers
van talen met ‘gewone’ grenstonen. Dit is echter bij voorbaat niet met zekerheid te
zeggen. Zo is mijn ervaring dat veel NT2 - sprekers het in eerste instantie moeilijk
vinden de plaats van de klemtoon in Nederlandse woorden te horen, los van het feit
of hun moedertaal wel of geen klemtoon kent.
Wanneer de NT2 - leerder in staat is de verschillende finale grenstonen van elkaar
te onderscheiden en de bijbehorende informatie over de functie van de tonen heeft
verwerkt, dan is het in principe mogelijk om productieoefeningen te gaan doen
(bijvoorbeeld in de vorm van gespeelde dialoogjes).
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Eindnoten:
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1 Naar de precieze geografische herkomst van de moedertaalsprekers is niet gevraagd, maar
voorzover ik het beoordelen kan, waren het allen sprekers van het Standaardnederlands.
2 Ik ben Joop Kerkhoff veel dank verschuldigd voor het vervaardigen van het stimulusmateriaal.
3 In principe is het mogelijk dat er binnen de groep Indo-Europese NT2 - sprekers ook effecten
bestaan van specifieke moedertalen, maar de data zijn niet geschikt om dat vast te stellen (te
weinig sprekers per taal). Nader onderzoek is nodig.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

10

Pieter van der Vorm
........... Over de bruikbaarheid van het CEF voor het taalonderwijs in
de extramurale neerlandistiek
Inleiding
In februari 2007 verscheen, onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie, een
Nederlandse vertaling van het CEF,1 een gebeurtenis die ik wil aangrijpen voor een
nadere reflectie op het document. In deze bijdrage zal ik schetsen op welke manier
het CEF bruikbaar is voor het vaststellen van leerdoelen en eindtermen binnen het
taalonderwijs aan extramurale universitaire instellingen.
Bij zijn verschijning in 2001 ontlokte het CEF zeer tegengestelde reacties. Een
goed overzicht van de reacties binnen het Duitse taalgebied, uiteenlopend van felle
kritiek tot groot respect, is te vinden in de congresbundel Der Gemeinsame
europäische Referenzrahmen für Sprachen in der Diskussion, onder redactie van
Karl-Richard Bausch e.a. Hoewel in deze bundel veel en terechte kritiek op het CEF
wordt geuit, zowel met betrekking tot uitgangspunten, argumentatie, praktische
uitwerking alsook de wetenschappelijke onderbouwing, stel ik me in deze bijdrage
op het standpunt van Bausch, wanneer hij de inleiding van zijn artikel besluit met:
‘[Ich versuche], für eine nach vorne gerichtete konzeptorientierte Weiterentwicklung
des Referenzrahmens einzutreten und wende mich damit entschieden gegen eine zu
spät initiierte, retrospektiv gewandte theorie- bzw. gar ideologieorientierte
“Warum-hat-man-dennnicht”-Diskussion’ (Bausch 2003, 30). En ook Hans-Jürgen
Krumm, hoogleraar Deutsch als Fremdsprache in Wenen, richt zich in de eerste plaats
niet op de tekortkomingen maar op de mogelijkheden die het document biedt, wanneer
hij vooropstelt dat het CEF ‘ein für die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts
zentrales und nützliches Dokument’ is, ondanks het feit dat het ‘(...) zwar eine
sprachenpolitische aber nur eine begrenzte fachliche Legitimation aufweisen kann’
(Krumm 2003, 120).
Inmiddels, zes jaar na publicatie, lijkt een discussie of het CEF al dan niet bruikbaar
is passé en worden internationaal bijna alle lesmethodes, taalcursussen en examens
afgestemd op de uitgangspunten en niveaubeschrijvingen van dit document. Het CEF
is een gegeven; het is in de onderwijspraktijk vrijwel onmogelijk geworden zich van
het CEF te distantiëren. Wél kan men op een kritische wijze met het CEF omgaan,
door keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Op de kansen die het document biedt
zal ik zo dadelijk ingaan. Mijn
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bijdrage wil ik beginnen met een beknopt historisch overzicht van enkele visies op
taalonderwijs. Voor een goed begrip dient het CEF immers binnen een historische
context geplaatst te worden.

Didactische achtergrond
Het traditionele taalonderwijs richt zich sterk op grammaticale en idiomatische
correctheid, en tot ver in de twintigste eeuw had de zogenaamde
grammaticavertaalbenadering nauwelijks concurrentie te duchten. Wie een vreemde
taal leerde, kreeg expliciete grammaticaregels aangeboden, regels die vervolgens
toegepast dienden te worden in vertaaloefeningen. In de literatuur is erop gewezen
dat hiermee in feite een werkwijze werd overgenomen die bekend was uit het
onderwijs van de klassieke talen. Kenmerkend voor deze benadering is dat het leren
van de vreemde taal vooral schriftelijk gebeurt, dat de uitleg meestal niet gesteld is
in de doeltaal maar in de moedertaal van de cursist, dat de transfer van regelkennis
naar taalgebruik niet wordt geproblematiseerd en dat de selectie van grammatica en
woordenschat niet gerelateerd is aan frequentie maar aan een bepaald thema
(bijvoorbeeld meervoudsvorming resp. groente en fruit), een thema dat uitvoerig,
soms vrijwel uitputtend wordt behandeld.2
Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw, ondersteund door de opkomst van
de grammofoon en later de cassetterecorder, kwam er aandacht voor mondelinge
vaardigheden. De audio-linguale methodes die toen verschenen, baseerden zich op
gesproken taal en poogden bepaalde patronen middels herhalingen, zogenaamde
drills, te automatiseren. Hoewel de audio-linguale benadering zich nadrukkelijk
afzette tegen de grammatica-vertaalbenadering, werd een belangrijke premisse echter
overgenomen: grammaticale correctheid stond nog altijd voorop en er was geen
ruimte voor transitionele structuren - de ontwikkelingsstadia tussen het niet beheersen
en het volledig beheersen (en juist toepassen) van een grammaticaregel.
Aandacht voor transitionele structuren, en voor de vaak moeizame transfer van
regelkennis naar taalgebruik, kwam er pas in de jaren zeventig en tachtig en leidde
uiteindelijk tot de communicatieve benadering;3 in Nederland en Vlaanderen is het
verschijnen van Code Nederlands in 1990 in dit kader van groot belang. Ook de
verwerving van de woordenschat werd genuanceerd, en er kwam oog voor de context
waarin een woord wordt gebruikt. In vrijwel alle methodes die sindsdien zijn
verschenen, wordt primair niet geredeneerd vanuit grammatica en woordenschat
maar vanuit de vier vaardigheden.
Bij de hier geschetste ontwikkeling was transfer, zowel van T1 naar T2 als van
regelkennis naar taalgebruik, een van de terugkerende thema's. Zo is de rol die de
moedertaal speelt bij de verwerving van een tweede (of vreemde) taal
geproblematiseerd in twee elkaar uitsluitende hypotheses, respectievelijk de CAH
(contrastive analysis hypothesis) en de CCH (creative construction hypothesis). In
de CAH werd ervan uitgegaan dat een tweede of vreemde taal geleerd wordt op basis
van lexicale en grammaticale contrasten ten opzichte van de moedertaal; de CCH
stelde daarentegen dat de verwerving van een nieuwe taal plaatsvindt
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vanuit die nieuwe taal zélf, aan de hand van taalaanbod en communicatieve procédés,
en op die manier voor een belangrijk deel vergelijkbaar is met de verwerving van de
T1. Hoewel deze hypotheses in hun pregnante vorm geen van beide houdbaar zijn
gebleken (zie hiervoor bijvoorbeeld Prieto Arranz, 2005), heeft de opkomst van de
CCH in de jaren tachtig zonder meer de invoering van het communicatieve onderwijs
ondersteund. De CAH verdween geleidelijk aan naar de achtergrond, om pas in de
jaren negentig weer een bescheiden revival door te maken, toen men zich realiseerde
dat contrastiviteit (en daarmee de CAH) los gezien kon worden van het achterhaalde
grammaticavertaalconcept.4
De ontwikkeling van de afgelopen veertig jaar kan men ook anders omschrijven.
Het betreft een ontwikkeling van code naar communicatie, van leren naar verwerven,
van kennis naar competenties, van kennen naar kunnen. Grammatica en woordenschat
zijn niet langer een doel op zich, maar zijn instrumenten geworden om een nieuw
geformuleerd doel (het ontwikkelen van vaardigheden) te realiseren.
Tegelijkertijd kan men echter vaststellen dat de theorie voorliep en voorloopt op
de praktijk. Want in weerwil van al het didactisch onderzoek en alle theorievorming
in de afgelopen decennia, blijkt de onderwijspraktijk nog altijd moeilijk afstand te
kunnen doen van de grammaticale inslag. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de problematiek
rond toetsing: het is veel gemakkelijker om leerlingen of studenten te beoordelen op
grammaticale en idiomatische correctheid dan om ze te toetsen op verworven
vaardigheden. In het voorwoord van Taalprofielen wordt hierover opgemerkt: ‘(...)
de meest gangbare onderwijsprogramma's en de daarop georiënteerde schoolboeken
zijn nog volledig volgens een bepaalde canon van leerstofitems opgebouwd. In de
meest gangbare beoordelingspraktijk wordt gekeken naar wat leerlingen in
achtereenvolgende stadia blijken te kennen (...), zonder dat de relatie met de te
ontwikkelen competentie duidelijk is’ (Westhoff 2004, 5).
Voor academische vreemdetaalopleidingen komt daar nog iets anders bij: van
oudsher wordt grammatica beschouwd als een essentieel onderdeel van het filologische
programma. Men leert de studenten niet, of niet uitsluitend, de taal te gebruiken in
communicatieve situaties maar wil ze nadrukkelijk, of nadrukkelijk óók, vertrouwd
maken met de structuren van die taal.
Met deze opmerking wil ik dit inleidend overzicht afsluiten, om de blik te kunnen
richten op het CEF, het Common European Framework of Reference for Languages.
Dit document, opgesteld door de Raad van Europa, wordt meer en meer, en binnen
het gehele spectrum van taalcursussen en -opleidingen in Europa, gebruikt om
leerdoelen te formuleren. Vanuit didactisch perspectief kan het CEF worden
beschouwd als een voorlopig eindpunt in de zojuist geschetste ontwikkeling van het
bijbrengen van kennis naar het ontwikkelen van competenties. Rekening houdend
met het specifieke karakter van universitair onderwijs, blijkt het CEF óók relevant
en interessant voor de extramurale neerlandistiek. Met name in het kader van de
doelstellingen van de Bachelor, zoals geformuleerd in de Bologna-verklaring.
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CEF en BaMa
Enkele jaren geleden schreef Erik Moonen in Neerlandica extra Muros: ‘Nu in het
hoger onderwijs de curricula aan de nieuwe Bachelor-Master-structuur worden
aangepast, worden de taalopleidingen in een adem op de niveaubeschrijvingen van
het CEF afgestemd. Hoewel BaMa en CEF in wezen niets met elkaar te maken
hebben, lijkt er een soort alliantie te ontstaan, die vooral de indruk versterkt dat het
CEF onontkoombaar is’ (Moonen 2004, 21).5
Deze opmerking doet de vraag rijzen of het CEF inderdaad onontkoombaar is voor
het taalonderwijs binnen een Bachelor. Moonen heeft gelijk met zijn opmerking dat
het CEF en de BaMa in feite los staan van elkaar - zo wordt er in de tekst van het
CEF nergens verwezen naar de Bologna-verklaring. Anderzijds is het niet
verwonderlijk dat het CEF, opgesteld door de Raad van Europa, wat betreft
doelstellingen en terminologie grote overeenkomsten vertoont met de gezamenlijke
verklaring die de Europese ministers van Onderwijs in 1999 ondertekenden, onder
meer over mobiliteit, transparentie en het handelingsgerichte karakter van het
onderwijs. De Bologna-verklaring stelt: ‘De graad toegekend na de eerste cyclus zal
ook relevant zijn voor de Europese arbeidsmarkt als geschikte kwalificatie’. Wanneer
men studenten wil voorbereiden op die arbeidsmarkt, ligt het voor de hand om in het
taalonderwijs aandacht te besteden aan het ontwikkelen van competenties. En juist
voor het bepalen van relevante competenties biedt het CEF een houvast, onder andere
met descriptoren, ook wel can do-statements genoemd. Bekend is het volgende
schema op bladzijde 14-15 (ERK, 28)6.
Dit is het zogenaamde beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling, met op de
horizontale as de niveaus, oplopend van A1 tot C2, en op de verticale as de
vaardigheden. In het CEF zijn dat er overigens niet vier maar vijf: luisteren, lezen,
mondelinge interactie, mondelinge productie en schrijven.
Uit dit schema zal ik één vakje lichten. Bij B2 interactie staat het volgende: ‘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 standpunten
uitleggen en ondersteunen.’

Omgaan met descriptoren (1)
Dat ik juist dit vakje kies en niet een ander, is niet geheel willekeurig. In haar artikel
‘Examens Nederlands als vreemde taal en het Europees Referentiekader’ neemt
Cecilia Bálint deze descriptor als voorbeeld, waarbij ze er terecht op wijst dat het al
dan niet slagen van deze taalhandelingen, bijvoorbeeld ‘actief deelnemen aan een
discussie’ door diverse gesprekspartners heel verschillend kan worden uitgelegd
(Bálint 2005). En inderdaad, het is vatbaar voor interpretatie. ‘Normale uitwisseling
is redelijk mogelijk’, staat er. Maar wat is normaal en wat is redelijk?
Het is verleidelijk om het CEF op grond van dergelijke formuleringen te betichten
van uitzonderlijke vaagheid. Belangrijk is echter om het volgende
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uitgangspunt voor ogen te houden. In paragraaf 1.6 valt te lezen: ‘De samenstelling
van een alomvattend, doorzichtig en coherent referentiekader voor het leren en
onderwijzen van talen houdt niet in dat er één uniform systeem wordt opgelegd.
Integendeel, het referentiekader dient open en flexibel te zijn zodat het, eventueel
met de nodige aanpassingen, kan worden toegepast op concrete situaties’ (ERK, 12).
Wie het CEF wil gebruiken om eindtermen voor een cursus of opleiding vast te
leggen, dient zich rekenschap te geven van de flexibele opzet. Of, zoals John de Jong
het samenvatte in Neerlandica extra Muros: ‘Het CEF vormt dus een
beschrijvingskader dat keuzemogelijkheden biedt (...)’ (De Jong 2002, 30). Vanuit
de doelstelling van de Raad van Europa is dit goed te begrijpen. Het document is
immers opgesteld met de intentie om het leren van vreemde talen binnen Europa te
stimuleren, en daartoe moet het bruikbaar zijn voor zowel hoger- als lageropgeleiden,
voor schoolkinderen en volwassenen, voor tweede- en vreemdetaalonderwijs, voor
mensen met willekeurig welke moedertaal. Het CEF nodigt nadrukkelijk uit om
creatief met de descriptoren om te gaan en ze aan te passen aan de doelgroep en de
doelen die men voor ogen heeft.
Een dergelijke brede en flexibele opzet is alleen mogelijk wanneer er enkele
principiële uitgangspunten worden gehanteerd. In hoofdstuk 2 (‘Gekozen benadering’)
wordt uiteengezet dat het CEF actiegericht is: ‘Taalhandelingen treden op binnen
taalactiviteiten die op hun beurt deel uitmaken van een bredere sociale context. Het
is uitsluitend deze context die de volle betekenis van die activiteiten bepaalt’ (ERK,
13).
Men dient zich ook het volgende te realiseren. Voor het Nederlands bestaan er
verschillende lesmethodes die toewerken naar het niveau A2, methodes die onderling
grote overeenkomsten maar ook grote verschillen vertonen. Zo werkt IJsbreker toe
naar A2 met de bedoeling dat de leerders, in dit geval lageropgeleiden, elementaire
taalhandelingen kunnen uitvoeren, waarbij de aandacht geheel uitgaat naar het
overkomen van de communicatieve boodschap. De vorm waarin dit gebeurt
(orthografische of grammaticale correctheid) is van ondergeschikt belang. Een
methode als Code Nederlands, Help! 1, Taal vitaal, Vanzelfsprekend of Code 1
formuleert voor het niveau A2 andere leerdoelen en besteedt bijvoorbeeld veel meer
aandacht aan het inoefenen van grammaticale structuren. De taalverwerving bij een
oudere, lager opgeleide Marokkaanse huisvrouw met Berbers als moedertaal zal
uiteraard anders verlopen dan bij een student Nederlands in Oostenrijk. In beide
gevallen kan worden toegewerkt naar een bepaald CEF-niveau, maar de benodigde
vaardigheden en het domein waarbinnen de taalhandelingen worden verricht zullen
heel verschillend zijn.
Het CEF draagt het voorbeeld aan van een piloot die in een lawaaierige omgeving
instructies doorkrijgt (CEF, xiii; zie ERK, 46). In een taalcursus voor deze piloot zal
het begrip luistervaardigheid moeten worden aangevuld of uitgebreid met de parameter
achtergrondgeluid, en ook de woordenschat dient te worden gespecificeerd. De zojuist
opgevoerde Marokkaanse huisvrouw wil wellicht informeren of er voor haar dochtertje
plaats is op een kinderdagverblijf. Het valt echter te hopen dat de piloot in plaats van
het woord ‘kinderdagverblijf’ het woord ‘noodlanding’ leert.7
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In de extramurale neerlandistiek heeft men doorgaans niet te maken met Marokkaanse
huisvrouwen of met piloten, maar dat neemt niet weg dat het mogelijk en vaak zinvol
is om een specifiek programma op te stellen. Daarbij kan men gebruikmaken van de
descriptoren die het CEF biedt, zonder die descriptoren op te vatten als prescriptief.
We kijken daarvoor nogmaals naar B2 interactie: ‘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 standpunten uitleggen en ondersteunen.’ Dit zegt weinig
over het domein waarbinnen de handeling plaatsvindt of over de grammaticale
correctheid waarmee het gesprek of de discussie wordt gevoerd. Dat kan ook niet,
want dat is onder andere afhankelijk van de situatie en de doelgroep. Het is goed te
verdedigen dat men binnen een universitaire opleiding relatief hoge eisen stelt aan
grammaticale correctheid, bijvoorbeeld omdat de maatschappij, inclusief toekomstige
werkgevers, die correctheid verwacht van iemand met een academisch diploma. Zo'n
descriptor zal men daarom zelf moeten invullen, aanscherpen en nuanceren, om
eindtermen te kunnen vastleggen voor de studenten die men opleidt.

Omgaan met descriptoren (2)
Het CEF biedt het nodige gereedschap om een descriptor nader in te vullen, te
concretiseren. Zo is in hoofdstuk 3 een schema opgenomen met een beschrijving van
de ‘kwalitatieve aspecten van gesproken taal’, opgesplitst naar de zes niveaus. Voor
het niveau B2 ziet dat er als volgt uit, zie blz. 18 (ERK, 29).
De volgende kwalitatieve aspecten zijn in dit schema opgenomen: reikwijdte,
nauwkeurigheid, vloeiendheid, interactie en coherentie. Bij B2 vloeiendheid valt te
lezen: ‘Kan langere stukken tekst voortbrengen in een redelijk gelijkmatig tempo,
hoewel hij of zij kan aarzelen tijdens het zoeken naar patronen en uitdrukkingen. Er
zijn maar weinig merkbare langere onderbrekingen.’ Met dergelijke descriptoren
kan de eerder beschreven descriptor worden aangescherpt en geconcretiseerd. In
feite biedt het CEF een web van parameters. Zo worden in hoofdstuk 4 voor ieder
niveau descriptoren gegeven voor onder andere ‘een publiek toespreken’, ‘verslagen
en essays’, ‘planning’, ‘correspondentie lezen’, ‘formele discussies en bijeenkomsten’,
‘transacties ter verkrijging van goederen en diensten’, ‘interviewen en geïnterviewd
worden’, ‘notities, berichten en formulieren’ en ‘samenwerken’, terwijl hoofdstuk
5 descriptoren biedt voor onder meer ‘bereik van de woordenschat’, ‘grammaticale
correctheid’, ‘orthografische beheersing’ en ‘sociolinguïstische trefzekerheid’.
Dergelijke parameters kan men selecteren, en desgewenst aanvullen of wijzigen,
afhankelijk van de specifieke context.
Een belangrijk onderdeel van die context is het domein waarbinnen de taalhandeling
wordt uitgevoerd. Hoewel het CEF zich nadrukkelijk rekenschap geeft van het bestaan
van verschillende domeinen en van de profielen die binnen ieder domein kunnen
worden gedefinieerd, wordt dit niet systematisch
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uitgewerkt. De invulling wordt overgelaten aan de gebruiker die een curriculum
opstelt voor zijn doelgroep. Op dit punt behoeft het CEF een aanvulling, en die is er
gekomen met Taalprofielen, onder redactie van Ellie Liemberg en Dick Meijer.
Taalprofielen is gebaseerd op het CEF en heeft het voordeel dat het uitgaat, zoals de
titel al aangeeft, van profielen, opgesplitst naar publiek domein, opleiding en werk.
Het bevat descriptoren op de niveaus A1 tot C1; het niveau C2 is niet opgenomen.8
Op het niveau B2, bij de vaardigheid ‘Gesprekken voeren’, kan men kiezen uit de
volgende clusters van taaltaken (Liemberg en Meier 2004, 66):
1. informele gesprekken
2. bijeenkomsten en vergaderingen
3. zaken regelen
4. informatie uitwisselen

Wie uit deze lijst kiest voor de cluster ‘zaken regelen’, krijgt de volgende descriptoren
(id. 68-69):
• Kan de voortgang van het werk of van een gezamenlijke activiteit op weg helpen.
• Kan een vraagstuk of probleem helder schetsen, een vermoeden uitspreken over
oorzaken en consequenties en verschillende oplossingen tegen elkaar afwegen.
• Kan in een telefoongesprek een probleem oplossen of toelichten.
• Kan zich op reis in onverwachte situaties redden.
• Kan een klacht op adequate wijze afhandelen, telefonisch en face-to-face.
• Kan onderhandelen.
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Vervolgens wordt ook dit weer verder uitgewerkt, zie bijvoorbeeld de descriptor
‘Kan onderhandelen’ (id. 69):
• over groepskorting tijdens buitenlandse reis (PU, OPL, WE)
• over leveringsvoorwaarden van producten en diensten (WE)
• met de docent over een gegeven opdracht (OPL)
• met een makelaar over de aankoop van een tweede huis (PU)
• voor een reisorganisatie die nieuwe bestemmingen zoekt (WE)
• voor een bedrijf met een buitenlandse vestiging (WE)

Hierbij staat PU voor publiek domein, OPL voor opleiding en WE voor werk.
Wanneer men op dit niveau B2 bijvoorbeeld een cursus zakelijk Nederlands aanbiedt,
zullen vooral de voorbeelden met WE relevant zijn.
Bij het samenstellen van Taalprofielen hebben de auteurs gebruikgemaakt van
een Duitse uitgave, Profile Deutsch. Hieruit is onder andere het onderscheid
overgenomen tussen globale descriptoren, die aangeven hoe goed iemand iets kan,
en gedetailleerde descriptoren, die aangeven wat iemand kan.9

Profielen
De term ‘profielen’ heeft de extramurale neerlandistiek al enkele jaren geleden
bereikt, met de nieuwe examens van het CNaVT. Het Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal heeft inmiddels zes profielen omschreven, die interessant zijn voor
het onderwijs Nederlands extra muros. Die profielen gaan uit van competenties op
een bepaald domein. Op de website valt te lezen: ‘Het CNaVT streeft naar een zo
groot mogelijk civiel effect. Belangrijk daarbij is de mate waarin de certificaten
aansluiten bij de behoeften van de doelgroep en de talige eisen die de maatschappij
stelt.’ De beschreven profielen en bijbehorende examens zijn gerelateerd aan het
CEF.
Voor het niveau B2 heeft het CNaVT het Profiel Professionele Taalvaardigheid
(PPT) ontwikkeld, dat bedoeld is voor mensen die het Nederlands nodig hebben
binnen administratieve en dienstverlenende functies.10 Binnen dit domein zijn de
communicatiepartners vooral onbekende personen (bijvoorbeeld klanten), maar ook
bekende personen (bijvoorbeeld collega's). Als voorbeeld van relevante contexten
worden genoemd: balie, kantoor, vergadering en productpresentatie. De vaardigheid
mondelinge interactie wordt als volgt omschreven:
CNaVT: PPT (mondelinge interactie)

Input
De taalgebruiker kan op structurerend niveau:
1. informatie, vragen en instructies tot in detail begrijpen, bijvoorbeeld tijdens
sollicitatiegesprekken;
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2. informatie, instructies en argumenten selecteren, bijvoorbeeld tijdens
vergaderingen, bedrijfsopleidingen en (telefoon)gesprekken;
3. structuur aanbrengen in informatie en de beschrijving van ervaringen,
bijvoorbeeld tijdens interviews.
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Output
De taalgebruiker kan op structurerend niveau:
4. zelf informatie en vragen formuleren, bijvoorbeeld tijdens sollicitatiegesprekken,
interviews, (telefoon)gesprekken, vergaderingen en bedrijfsopleidingen;
5. informatie weergeven, bijvoorbeeld tijdens (telefoon)gesprekken, interviews
en vergaderingen.

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen input en output, waarbij telkens wordt
aangegeven wat de taalgebruiker op structurerend niveau moet kunnen. Er worden
taalhandelingen genoemd, waarbij steeds een speciek domein als voorbeeld wordt
genomen, of soms meerdere domeinen.
Hoe meer parameters er worden ingevuld, hoe concreter de descriptoren worden.
Men dient zich echter te realiseren dat het in dit geval, bij het CNaVT, een
internationaal examen betreft, dat niet specifiek aansluit op een lesmethode,
-programma of -situatie. Hierdoor kunnen niet alle parameters worden ingevuld. Het
ligt bijvoorbeeld voor de hand dat studenten met Duits als moedertaal bij deelname
aan een CNaVT-examen relatief weinig moeite zullen hebben met de receptieve
vaardigheden en de lees- en luisterteksten zullen beoordelen als gemakkelijk.
Bij het vaststellen van de descriptoren binnen een bepaald profiel is men uiteindelijk
aangewezen op de specifieke context in het eigen land, de moedertaal van de
studenten, de prioriteiten die men stelt enzovoort. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
dat men aan de eigen afdeling een profiel professionele taalvaardigheid ontwikkelt
dat wordt afgesloten met een examen dat men niet op B2 inschaalt, zoals het CNaVT
doet, maar op het niveau B1 of C1. Ook is het mogelijk, wanneer men zich richt op
een bepaald niveau, om voor sommige vaardigheden, activiteiten of strategieën
descriptoren op te nemen die het CEF of Taalprofielen met een lager of hoger niveau
verbindt. Immers, het CEF definieert geen leerdoelen maar biedt middelen om
leerdoelen te bepalen. Het is zelfs de vraag of een uitspraak als ‘deze studente zit op
B2’ zinvol en überhaupt mogelijk is, wanneer zij niet verbonden is aan een profiel.
Het maakt nogal wat uit of de cursus of opleiding zich richt op bijvoorbeeld toeristisch
gidsen, zakelijk Nederlands of tolk-vertalen. De benodigde competenties zullen
binnen ieder profiel heel anders zijn.
Welk profiel of welke profielen een plaats krijgen binnen een curriculum is van
allerlei factoren afhankelijk - in veel gevallen zal het een bewuste keuze zijn. Daarbij
kan rekening worden gehouden met de beroepsgerichtheid van de Bachelor en met
de sectoren waarin studenten mogelijk werk zullen vinden. Want hoewel een Bachelor
óók moet voorbereiden op een eventuele Master, zet de Bologna-verklaring aan tot
het ontwikkelen van een op zichzelf staand programma, waarin aandacht wordt
besteed aan het bijbrengen van zorgvuldig gekozen competenties.
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Problemen
In het voorgaande heb ik uiteengezet hoe het CEF kan worden gebruikt bij het bepalen
van de leerdoelen van een cursus of opleiding. Het CEF biedt curriculumontwikkelaars
en samenstellers van leermiddelen een belangrijk houvast, en docenten en cursisten
kunnen baat hebben bij het beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling. Toch blijkt
omgaan met het CEF niet altijd onproblematisch, om verschillende redenen.
Allereerst blijkt het CEF in de praktijk vaak te resulteren in een weinig subtiele
etikettering. Lesopdrachten of hele cursussen worden verbonden aan een bepaald
niveau (bijvoorbeeld B2), zonder dat het domein of profiel duidelijk wordt
omschreven. Een ontbrekende verantwoording, alsook een beroep op de keuzevrijheid
die het CEF biedt, kan ertoe leiden dat de ene docent het niveau B2 heel anders
interpreteert dan zijn of haar collega.11 Dit brengt met zich mee dat het CEF zeker
niet leidt tot volledige inzichtelijkheid. Men kan die inzichtelijkheid weliswaar
vergroten door gebruik te maken van het Portfolio (ELP), maar uniform of sluitend
wordt de niveaubeschrijving nooit.
Een tweede probleem komt juist voort uit een te nauwkeurige beschrijving van de
descriptoren, zeker wanneer het CEF wordt aangevuld met bijvoorbeeld Taalprofielen.
Immers, het vastleggen van eindtermen van een cursus is gangbaar, maar het CEF
gaat nog een stap verder door niet alleen de te toetsen competenties op ieder niveau
aan te duiden maar ook de leerdoelen, onderdeel van de inhoud van de cursus, in
hoofdlijnen te definiëren - het feit dat het CEF zich beroept op openheid en
keuzevrijheid doet daar weinig aan af. Een overvloed aan descriptoren brengt het
gevaar van rigiditeit met zich mee, waarbij én de onderwijsvorm én de behandelde
lesstof voortdurend gekoppeld worden aan starre formuleringen. Dit kan ten koste
gaan van belangrijke verworvenheden als flexibiliteit en differentiatie (vergelijk
hiervoor ook Krumm 2003).
Wie een cursus of onderwijsprogramma afstemt op het CEF, zal een evenwicht
moeten vinden tussen enerzijds concretisering en anderzijds flexibiliteit. Het CEF
biedt een veelheid aan instrumenten, maar de gebruiksaanwijzing blijft achterwege,
die schrijve men zelf.
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Eindnoten:
1 In deze bijdrage zal ik de term CEF gebruiken, de gangbare aanduiding voor het Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Het
verschijnen van de Nederlandse vertaling zal er wellicht toe leiden dat de afkorting ERK
(Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: leren, onderwijzen,
beoordelen) meer en meer zal worden gehanteerd, naast of in plaats van de term CEF. Overigens
is (vooralsnog) niet het gehele document in vertaling beschikbaar: de hoofdstukken 6, 7 en 8
alsook de ‘Prefatory note’, de ‘Notes for the user’, de ‘Synopsis’ en de bijlagen zijn niet in de
Nederlandse vertaling opgenomen. Aan een vertaling van de ontbrekende hoofdstukken en de
bijlagen wordt momenteel gewerkt. De uitgave die in februari is verschenen, is als pdf-document
beschikbaar op www.taalunieversum.org.
2 Hier, en in het vervolg van dit overzicht, zal ik onder andere gebruikmaken van
Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs van René Appel en Anne Vermeer, Nederlands
als tweede taal in de volwasseneducatie onder redactie van Jan Hulstijn en ‘Het nut van
grammaticaonderwijs aan anderstaligen, deel 2: recent onderzoek, nieuwe inzichten’ van Josien
Lalleman.
3 Het is niet verwonderlijk dat het onderzoek naar de verwerving van een tweede taal (in het
Engels SLA, Second language acquisition) hand in hand ging met de ontwikkeling van nieuwe
visies en methodes. Zo laat Ellis het onderzoek beginnen aan het einde van de jaren zestig van
de twintigste eeuw (Ellis 1995).
4 Bij het 14e IVN-colloquium (Leuven, 2000) was contrastiviteit één van de thema's en werd
nagegaan in hoeverre contrasten tussen de T1 en de T2 zinvol bij het onderwijs ingezet kunnen
worden. De CAH diende wél te worden genuanceerd, want inmiddels was duidelijk geworden
dat het bijbrengen van expliciete regelkennis niet automatisch resulteert in een juiste toepassing
van die regels in spontaan taalgebruik (zie voor dit laatste ook Lalleman 1999).
5 Moonen geeft zijn artikel de provocerende titel mee ‘Europidgin. De twijfelachtige referenties
van het Europees Referentiekader’. De kritiek die hij uit op het CEF heeft met name betrekking
op het concept van meertaligheid. Moonen heeft in zoverre gelijk dat de passages over
meertaligheid zonder meer een zwak punt vormen binnen het CEF. Er is dan ook veel en terechte
kritiek op gekomen (zie bijvoorbeeld Bausch e.a.). Een belangrijk kritiekpunt is dat ‘(...) an
keiner Stelle die Funktionalität des so schlüssigen Mehrsprachigkeitsbegriffs für das Herzstück,
d.h. die Niveaustufen, explizitiert worden ist’ (Bausch 2003, 33). Met andere woorden:
meertaligheid wordt gepresenteerd maar het begrip wordt niet of nauwelijks uitgewerkt, en bij
de beschrijving van de descriptoren wordt er niet naar verwezen. Zo schrijft Willis Edmondson
‘Man kann sicherlich Interessantes aus dem Referenzrahmen gewinnen, ohne das implizite

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

6

7

8

9

10
11

Mehrsprachigkeitskonzept voll zu akzeptieren’ (Edmondson 2003, 67). En Claus Gnutzman
nuanceert: ‘Rejecting the concept of plurilingualism in its present, somewhat vague definition
does not mean a return to old style compartimentalised language teaching’ (2005, 20). Dat
Moonen kritiek heeft op het begrip meertaligheid zoals dat in het CEF (met name in paragraaf
1.3) is geformuleerd, is terecht. De conclusie die hij eraan verbindt, namelijk dat in het CEF
‘het leren van de Europese talen zoals ze zijn als onderwijsdoelstelling [is] geschrapt, ten
voordele van wat naar alle waarschijnlijkheid een Europidgin, gebaseerd op een continentale
variant van het Engels wordt’ (Moonen 2004, 21), gaat echter veel te ver en strookt op geen
enkele manier met het karakter en de intenties van het document.
Wanneer ik hier, en later, uit het CEF citeer, maak ik gebruik van de Nederlandse vertaling,
weergegeven met ERK. Wanneer een passage niet in de vertaling is opgenomen (zie voetnoot
1), grijp ik terug op de Engelse tekst, weergegeven als CEF.
Dit voorbeeld is illustratief voor het CEF. Het vaststellen van een lingua franca laat zich niet
verenigen met de politieke uitgangspunten van het document. Men kan terecht aanvoeren dat
het om praktische redenen, en om redenen van verkeersveiligheid, wenselijk zou zijn om de
instructies niet af te stemmen op de taalcursus die iedere piloot heeft gevolgd. In Profile Deutsch
zijn de voorbeelden realistischer, en kiest men niet voor piloten maar bijvoorbeeld voor
verpleegkundigen.
Dat het niveau C2 niet is opgenomen, is terug te voeren op de hiërarchische opbouw van de
profielen, die voor de hogere niveaus leidt tot specialiteit én complexiteit. Het model kan het
best worden gezien als een boom die zich voortdurend vertakt, waardoor men op het niveau C2
te maken heeft met een veelheid aan twijgjes die men moeilijk elk apart kan beschrijven. De
mogelijkheden zijn immers afhankelijk van de keuzes die men gemaakt heeft voor het niveau
C1, en die keuzes zijn op hun beurt terug te voeren op profielen en leerdoelen die men eerder
in het programma heeft vastgesteld. Op ieder hoger niveau neemt het aantal parameters toe.
Profile Deutsch, opgesteld voor het Duitse taalgebied, heeft in de nieuwe uitgave (2005)
overigens een geslaagde poging ondernomen om het niveau C2 te beschrijven.
Het kan interessant zijn om Profile Deutsch te raadplegen naast Taalprofielen. Profile Deutsch
is uitvoeriger, zowel in de uitwerking van de profielen als in bijvoorbeeld het opnemen van
illustratief luistermateriaal. Ook bevat het een lijst met woorden die relevant kunnen zijn op
ieder niveau en een functionele grammatica.
Daarnaast heeft Profile Deutsch het grote voordeel dat het verschenen is als cd-rom met
bijbehorend handboek. De cd-rom illustreert goed hoe men met het CEF en de profielen kan
omgaan. Met de computermuis in de hand, heeft men de mogelijkheid parameters desgewenst
toe te voegen of weg te laten.
Ik baseer me hier en in het vervolg op de informatie van de website: www.cnavt.org.
Zo heb ik, als gebruiker van de toetsenbank van het CNaVT, meermaals bemerkt dat ik een
oefening op een hoger of juist lager niveau zou inschalen dan de opgave van het CNaVT. Of,
een ander praktijkvoorbeeld: Wanneer men aan een universitaire instelling
(uitwisselings)studenten mag verwelkomen die reeds elders een cursus op een bepaald
CEF-niveau hebben gevolgd, heeft men doorgaans minder zekerheid over vaardigheden en
competenties dan men zich zou wensen.
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Ludo Beheydt*
Taal, literatuur, kunst en culturele identiteit in de Nederlanden in
historisch perspectief
Kroniek cultuur en maatschappij
Wat is er toch aan de hand? De taal lijkt in de Lage Landen versneld uiteen te groeien
in een noordelijke en een zuidelijke variant en daarmee verbreedt zich de cultuurkloof
tussen Nederland en Vlaanderen. Lange tijd hebben we geleefd met de geruststellende
consensus dat het Nederlands de gezamenlijke standaardtaal was die Nederland en
Vlaanderen met genoegen deelden. Deze consensus werd zelfs officieel gewaarmerkt
toen Vlaanderen in een zeldzame vlaag van culturele helderheid in 1973 het
Nederlands - en niet het Vlaams! - bij decreet tot de officiële taal van de Vlaamse
Gemeenschap maakte. Echter: de officiële taalpolitiek is één ding, de realiteit een
ander. En die realiteit is er één van toenemende verwijdering. Nu is het niet aan mij
te beweren dat er ooit een uniforme standaardtaal geweest is voor Vlaanderen en
Nederland. Het standaardiseringsproces in Vlaanderen is een laatnegentiende-eeuwse
aangelegenheid geweest en heeft nooit geleid tot assimilatie met de noordelijke
standaardtaal. Al in 1957 merkte de Nederlandse taalkundige C.B. Van Haeringen
op dat de taalkloof tussen Noord en Zuid dieper snijdt dan die tussen regiolecten of
dialecten. Bezorgd stelde hij een ware breuklijn vast in de standaardtaal:
In Turnhout begint iets dat we zouden kunnen bestempelen als Belgisch
beschaafd Nederlands, een Nederlands dat misschien zelfs minder
gewestelijke residuen vertoont dan dat van Tilburg en in zoverre als beter
moet gelden, maar dat kennelijk uit een andere bron wordt gevoed. Er is
geen continuïteit tussen de beschaafde omgangstaal benoorden en bezuiden
de grens (1957, 278).
Wat Van Haeringen intuïtief aanvoelde en probeerde te omschrijven als ‘gevoed uit
een andere bron’ zou in hedendaagse sociolinguïstische termen een ‘andere taal’
worden genoemd. En die ‘andere bron’, die Van Haeringen nog onbenoemd laat,
zouden we vandaag een ‘andere cultuur’ noemen. Het inzicht namelijk dat taal meer
is dan een variërend gehanteerde code van klanken, woorden en zinnen, namelijk
een cultuurspecifiek interactie-instrument, is ondertussen gemeengoed geworden en
wordt niet langer als Whorfiaans determinisme afgedaan. Wie erop gaat letten vindt
dit inzicht alom in heel diverse bewoordingen terug. Willekeurig geplukt noteer ik
bijvoorbeeld:

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

27
Media en onderwijs transformeren [bovendien] de taal zodanig dat ze op
geheel eigen manier binnen de grenzen functioneert. De overeenkomst
tussen het Vlaams en het Nederlands is zo bezien nog slechts oppervlakkig
omdat de inhoud van elk woord (de inventaris van associaties, beelden en
woorden) anders is (Van de Wetering 1993, 61).
En de Nederlandse journalist Derk-Jan Eppink klaagt:
Als Nederlander in Vlaanderen sprak ik dezelfde taal maar vaak begreep
ik iets niet. Niet elk woord had dezelfde betekenis of gevoelswaarde. Dat
je dezelfde taal spreekt, betekent niet dat je eenzelfde manier van denken
hebt, of eenzelfde manier om problemen op te lossen (2004, 237).
Wat daar in feite in de diepte speelt, is het cultuurverschil tussen Vlaanderen en
Nederland en de aard van dit cultuurverschil kan ik niet beter illustreren dan met een
anekdote van Geert Buelens:
Nederlands jurylid vraagt aan Vlaamse criticus om voor een feestboek een
tekst te schrijven over een door zijn jury bekroonde roman. Vlaams criticus
stuurt tekst in. Nederlands jurylid meldt de criticus dat het een goede tekst
is, ‘zeker gelet de beperkte tijd die je had en de beschikbare plaatsruimte’.
Waarop de Vlaming denkt: o, hij vond mijn tekst dus niet zo goed. Pijnlijk
misverstand dreigt te ontstaan waarna ik, Belg die in Nederland werkt,
wordt ingeschakeld als Groot-Nederlandse blauwhelm. En inderdaad: de
Nederlander probeerde een groot compliment te geven, terwijl de Vlaming
kritiek hoorde. De Nederlander denkt: is die Vlaming overgevoelig, zeg.
(Maar als dat zo is, dan is de hele vriendenkring van de Vlaamse criticus
overgevoelig - want iedereen schatte dat als compliment bedoelde zinnetje
in als kritiek, ik trouwens ook). De Nederlander zegt: als ik het niet goed
had gevonden, had ik dat met zoveel woorden gezegd. De Vlaming denkt:
als hij het goed vindt, waarom dan die kwalificatie ‘zeker gelet op x en y’
toevoegen? En zo is het altijd wat. Wij denken dat we dezelfde taal op
dezelfde manier gebruiken en we vergissen ons (2006, 10).
Uiteraard heeft dit taal- en cultuurverschil ook zijn invloed op de literatuur. Hoe dit
verschil in de Nederlandse literatuur uitpakt, is ooit door Benno Barnard treffend
getypeerd in het Nieuw Wereldtijdschrift:
Ook als een getalenteerde Vlaamse dichter ABN schrijft - en natuurlijk
schrijft hij dat - blijft er in zijn poëzie voor Hollandse oren altijd iets
vreemds meeklinken [...] De Nederlander leest een tekst in zijn eigen taal,
maar daar doorheen hoort hij een tekst in een heel andere taal - die niet
eens bestaat en die hij daarom bij gebrek aan beter maar Vlaams noemt
(Haasse 2000, 25).
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Datzelfde geldt trouwens voor de Vlaming die Nederlandse literatuur leest.
Nu is het bestaan van een noordelijke en een zuidelijke variant van een
standaardtaal op zichzelf niet uitzonderlijk. Ook in het Duits, het Frans, het Italiaans,
enz. is er een opvallend verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke variant van
de standaardtaal. Maar het opvallende aan de Nederlandse taalkloof is dat de neiging
bestaat om de kloof te gaan institutionaliseren. In Vlaanderen zien we bijvoorbeeld
het ontstaan van lobby's die het Vlaams willen promoveren tot een aparte
standaardtaal. Zo is er een nogal fanatiek ‘Genootschap Vlaamse Taal’ actief (zie
het ‘Vlaams Manifest’ van Charles Vanderhaegen & Herman Boel, 2006 op
www.vlaamsmanifest.info) dat zijn anti-Hollandse oprispingen combineert met een
poging tot standaardisering van De Vlaamse Taal, compleet met een eigen spelling,
grammatica en woordenschat. Een dergelijke extreme poging is voorlopig nog
marginaal, maar tekenen van de diepgaande scheiding der geesten zijn al
onmiskenbaar. Zo zal de Engelstalige die gewend is Australische, Amerikaanse en
Engelse tv-series zonder ondertitels op zijn of haar scherm te krijgen, verbaasd vragen
waarom een Nederlandse televisieserie als Baantjer in Vlaanderen ondertiteld wordt,
net zoals trouwens de Vlaamse serie Flikken in Nederland. Wie bovendien de
gesproken dialogen van deze series vergelijkt met de geschreven ondertiteling, zal
merken dat de afwijkingen zo groot zijn, dat ze op zichzelf een studie waard zijn.
Toch was tot nu toe de consensus onder literatuurhistorici dat Vlaamse en
Nederlandse literatuur één geheel vormen en ook als zodanig beschreven moet
worden. Het duidelijkste bewijs daarvan is de in 2006 verschenen prestigieuze
geschiedenis van de Nederlandse literatuur Altijd weer vogels die nesten beginnen,
waarin het ‘Vooraf’ heel duidelijk stelt dat het boek uitgaat ‘van de overtuiging dat
de Nederlandse literatuur één geheel is’. Die stellingname is het spannende onderwerp
geworden van een historische studie over de poëzie in de Nederlanden die Jeroen
Janssens onder de titel De weifelende ezel. Over Vlaamse identiteit en Nederlandse
poëzie 1893-1925 in het licht gegeven heeft. In een zorgvuldig gedocumenteerde
studie volgt Janssens van heel nabij hoe Vlaamse schrijvers uit het begin van de
twintigste eeuw naar Nederland keken. Zijn odyssee door de vele tijdschriftjes in
Vlaanderen voert hij uit op het methodologische kompas van de Franse socioloog
Pierre Bourdieu, die de strategische inzet en de contextuele bepaaldheid van
literatuuropvattingen beschouwt als ‘symbolisch kapitaal’ dat zowel individueel als
gemeenschappelijk wordt geproduceerd en meestal via institutionele strategieën. De
conclusie die Janssens trekt met betrekking tot de Noord-Zuidkwestie, maakt alvast
duidelijk dat Vlaamse en Nederlandse literatuur in eerste instantie discursief
geconstrueerde entiteiten zijn die gebaseerd zijn op nationale identificatie. En die is
kennelijk sterker dan verwante ideologieën zoals het katholicisme of het
protestantisme. In de Vlaamse tijdschriften kwamen weliswaar noordelijke dichters
en critici aan het woord, maar ‘uiteindelijk drong bij feitelijke interactie met
Nederlandse schrijvers en instituties de nationale identiteit zich op de voorgrond’
(223) en ‘[a]lle voorbeelden van interactie leggen dus meteen het Vlaams-Nederlandse
verschil bloot’ (ibid.)
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Betekent dit nu dat de literatuurhistoricus maar beter de conclusie kan trekken ‘dat
Vlaanderen en Nederland hun eigen literatuurhistorische ontwikkeling kennen, en
dat die ontwikkeling zonder problemen afzonderlijk kan worden beschreven’ (223),
zoals Ton Anbeek beweert en ook gedaan heeft?
Aan die vraag wijdt Jeroen Janssens een bijzonder lezenswaardig Coda in zijn
boek en dat onder de veelzeggende titel ‘Vlaamse Beweging’ en ‘Nederlandse
literatuur’ anno 2006 (235-255). Daarin zet hij de antagonisten in het debat met hun
argumenten tegenover elkaar: Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot voor
het overkoepelende perspectief en Kris Humbeek en Ton Anbeek voor het gescheiden
perspectief. Wat mij daarbij opviel, was de mate waarin dit literaire debat een
afspiegeling is van het politieke discours dat zich ontwikkelt. Ik kan dat het beste
illustreren met wat er op dit ogenblik in Vlaanderen aan de gang is: de
Groot-Nederlandse idee staat cultureel en taalkundig onder druk, om niet te zeggen
dat ze gedesavoueerd wordt, terwijl tegelijkertijd een nieuwe Belgitude zich aandient.
In de literatuurkritiek uit zich dat bijvoorbeeld in de nadrukkelijke inclusie van de
Franstalige Vlamingen in de recente literaire geschiedenis van Vlaanderen door het
literaire tijdschrift Yang. In het politieke discours trof mij diezelfde tendens in al
haar extreme eenkennigheid in een bijdrage die de Vlaamse historica Sophie de
Schaepdrijver leverde aan het pas verschenen boek Waar België voor staat. Een
toekomstvisie. De Schaepdrijver relativeert het belang van de taal voor Vlaanderen
(‘over taal is nog geen teen gekneusd’) en ze vraagt retorisch: ‘Vormt een klein land
[België], dat zichzelf nooit voor homogeen heeft gehouden, geen betere opstap naar
bredere samenwerkingsverbanden dan twee elkaar als onwerkbaar uitsluitende
“gemeenschappen”?’ En ze antwoordt onomwonden: ‘Ik denk oprecht van wel.’ Zij
ziet met gemak af van de taalgemeenschap met Nederland en pleit integendeel voor
een België met een ‘Waal als premier’. Dat zou pas een cultuurprestatie zijn voor
Vlaanderen, ‘een triomf voor wie het zuiden des lands niet als buitenland kán en wíl
zien, [...] voor wie dit land een land is.’
Deze opmerkelijke parallel tussen het vigerende ideologische discours en het
literair-kritische discours maakt voor mij alvast duidelijk dat de Noord-Zuidkwestie
in de literatuur niet principieel opgelost kan worden. De discussie is een kwestie van
ideologische keuzes en discursieve constructies. Waar kiest men voor? Waar wil
men bij horen? Die keuze is gebaseerd op een ‘verbeelde gemeenschap’ waarvan de
kernwaarden in laatste instantie arbitrair zijn en uiteindelijk louter functioneel in de
altijd weer flexibele argumentatie. Maar één ding staat buiten kijf: de gehechtheid
aan de ‘verbeelde gemeenschap’, aan de culturele identiteit, is onontkoombaar en
ongemeen groot en echt, of ze nu Nederlands is, Vlaams, Groot-Nederlands of
Belgisch. En dat maakt dat het debat erover altijd weer zo passioneel is.
Die gehechtheid aan de ‘verbeelde gemeenschap’ is van alle tijden en uit zich
zowel in het politieke discours, in de literatuur als in de kunst.
Het is gebruikelijk om die gehechtheid te verengen tot de negentiende eeuw, de
eeuw van het nationalisme, toen de natievorming in woord en daad en kunst expliciet
op het programma stond in heel Europa. Toch is die ‘verbeelde
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gemeenschap’ ook heel nadrukkelijk aanwezig in andere tijden. In de Nederlanden
zien we bijvoorbeeld de culturele identiteit in de kunst zeer duidelijk vorm krijgen
in de vijftiende eeuw, als zich uit de Internationale Gotiek een heel eigen
Vroegnederlandse Schilderkunst ontwikkelt met de eerste generatie Vlaamse
Primitieven: Robert Campin, de gebroeders Van Eyck en Rogier Van der Weyden.
Die eigenheid wordt stilistisch vormgegeven door een grote nadruk op het naturalisme
en realisme en iconografisch door een afbeelding van de overwegend religieuze
taferelen in de eigen omgeving, alsof ze zich in de late middeleeuwen van de
Nederlanden zelf afspeelden. Dat verhaal van het ontstaan van de schilderkunstige
traditie in de Nederlanden is het onderwerp van het eerste deel van drie banden over
De schilderkunst der Lage Landen, uitgegeven door Amsterdam University Press.
Deze serie presenteert zich als ‘het eerste echt complete Nederlandstalige overzicht
van de schilderkunst van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden’ (9). Dat is
in twee opzichten niet correct. Ten eerste is dit boek eigenlijk een herziene en
uitgebreide uitgave van de eerdere Italiaanse uitgave van 1997 en ten tweede is dit
niet de eerste uitgave die de hele geschiedenis van de schilderkunst van Noord en
Zuid omvat. Ik ben zo vrij op mijn eigen publicatie Eén en toch apart. Kunst en
cultuur van de Nederlanden uit 2002 te wijzen die de hele schilderkunst van Noord
en Zuid bestrijkt van de Vlaamse Primitieven tot en met het werk van Jan
Schoonhoven, Ad Dekkers en Jan Dibbets. Kennelijk heeft de redactie van deze
nieuwe uitgave toch niet echt de moeite genomen om de publicaties van na 1997
systematisch in het beeld te betrekken. Daarmee wil niet gezegd zijn dat dit eerste
deel over de middeleeuwen en de zestiende eeuw van Jos Koldeweij, Alexandra
Hermesdorf en Paul Huvenne geen belangrijke publicatie zou zijn. Integendeel, het
project waaraan deze experts hebben bijgedragen levert een opmerkelijk overzicht
op dat bijzonder representatief is en boeiend leest. Dit laatste vooral door de opzet
van het boek. Om een encyclopedische opsomming te vermijden, hebben de auteurs
geopteerd voor een representatieve selectie: na een globale schets van de
kunsthistorische ontwikkelingen in een deelperiode bespreken ze telkens een beperkt
aantal, zorgvuldig gekozen schilderijen meer in detail.
Deze aanpak betekent dat vele bekende en minder bekende kunstwerken
helemaal niet aan de orde komen. Maar het voordeel is dat de geselecteerde
schilderijen, muurschilderijen en miniaturen op deze manier meer aandacht
krijgen (14).
Het nadeel is natuurlijk dat ook dit werk niet een exhaustief overzicht biedt van de
schilderkunstige productie. In dit eerste deel wordt het overzicht van de middeleeuwse
Nederlandse schilderkunst in vier tijdvakken gepresenteerd en de aandachtige lezer
zal, door de besprekingen van de afzonderlijke kunstenaars en kunstwerken heen,
merken hoe vanaf ongeveer 1400 de culturele identiteit van de Nederlandse
schilderkunst geleidelijk vorm krijgt, zich ontwikkelt en hoe de Nederlanders
(Fiamminghi), ondanks hun kennismaking met de Italiaanse kunst, verwoed
vasthielden aan hun eigen traditie. Pas ‘vanaf de eerste decennia
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van de zestiende eeuw sloeg de Italiaanse renaissance ook in de Nederlanden aan;
nog pril ontluikend [bij Gerard David en Quinten Metsijs] maar definitief en volledig
bij nauwelijks jongere generatiegenoten als Jan Gossaert van Maubeuge en Lucas
van Leyden’ (57). Na deze ingrijpende omslag ontstond er dan een nieuwe ‘Vlaamse’
schilderkunst waarover Paul Huvenne in het tweede deel van dit boek verslag doet.
De inleiding van dit tweede deel over het begrip ‘Vlaams’ en de verschillende
interpretaties die dit begrip krijgt (153-154) is bijzonder boeiend in het kader van
deze kroniek, omdat daaruit blijkt dat de eigenheid van de kunst in wijzigende
politieke kaders telkens opnieuw gerecupereerd wordt in een telkens nieuw
identiteitsdiscours. Het zou ons te ver voeren om in het beknopte bestek van een
kroniek deze discussie aan te gaan, maar ik nodig de geïnteresseerde lezer graag uit
om na elkaar te lezen: de inleiding van Paul Huvenne op het tweede deel van dit
boek (153-166) en vervolgens in mijn boek Eén en toch apart de inleiding op de
zestiende eeuw (81-84) en op de zeventiende eeuw (111-131 en 169-171). Daaruit
zal alvast onmiskenbaar blijken dat ook al in de zestiende en de zeventiende eeuw
artistiek vorm gegeven werd aan de culturele identiteit van de verbeelde gemeenschap.
Misschien rijst dan de vraag of ook in de achttiende eeuw de culturele identiteit
artistiek herkenbaar blijft in de schilderkunst. Die vraag heeft in elk geval minder
aandacht gekregen in de schaarse literatuur over de achttiende-eeuwse schilderkunst
in de Nederlanden. Zo wijst Axel Rüger erop - in het Voorwoord van het hier
besproken boek - ‘dat zelfs vandaag de dag in de Nederlandstalige versie van de
online encyclopedie Wikipedia onder de term “Nederlandse schilderkunst” direct
van de Gouden Eeuw wordt overgesprongen naar de negentiende eeuw’ (9).
De achttiende eeuw is lange tijd de blinde vlek geweest in de discussie over de
culturele identiteit van de Nederlanden. Zonder diepgaand onderzoek werd
aangenomen dat Nederland zich in de achttiende eeuw, samen met de rest van Europa,
achter de idealen van de Franse verlichting schaarde en in één moeite door ook de
Franse classicistische cultuur in idolate bewondering overnam. De achttiende eeuw
gold op artistiek vlak als een eeuw van academisch Frans epigonisme. Het beeld van
duffe braafheid, van Schuitje varen, theetje drinken, zoals de titel van een bloemlezing
uit 1984 suggereerde, is ondertussen wel al enigszins bijgesteld. André Hanou van
de universiteit van Nijmegen heeft in zijn boek over de Nederlandse literatuur van
de Verlichting een verdienstelijke poging ondernomen om de Nederlandse literatuur
uit de verlichting te rehabiliteren, niet alleen met zijn studie over Kinker en Gerrit
Paape, maar evenzeer met zijn opwindende analyse van het satirische tijdschrift
Janus. En Marleen de Vries heeft met haar studie Beschaven! Letterkundige
genootschappen in Nederland 1750-1800 korte metten gemaakt met het al te
eenzijdige beeld van de bloedeloze spectatoriale geschriften. Uit haar studie blijkt
juist dat de literaire genootschappen in de tweede helft van de achttiende eeuw haarden
van actief engagement waren en broeinesten van politieke vernieuwing, geformuleerd
in begeesterde stukken. Ook historici, zoals N.C.F. van Sas, hebben ondertussen de
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achttiende eeuw herontdekt als de roerige eeuw van de Talen van het vaderland, van
het ontstaan van het nationalisme. In Nederland was het in elk geval de turbulente
eeuw van de strijd tussen de Oranjepartij en de patriotten van ideologische en
cultuurpolitieke keuzes voor een nieuwe ‘verbeelde gemeenschap’.
En toch, als ik aan de Nederlandse cultuur in de achttiende eeuw denk, komt mij
niet in de eerste plaats de strijd tussen de prinsgezinden en de patriotten voor de
geest, maar wel het beeld van de in 1690 blind geworden kunstschilder en classicist
Gerard de Lairesse (1640-1711) die met een verbazend doorzettingsvermogen het
classicistische ideeëngoed dat hij in Frankrijk had leren bewonderen, in Nederland
promootte. Gehandicapt door zijn blindheid noteerde hij tastend op schrijfborden en
met de hulp van zijn zonen zijn major opus dat in 1707 zou verschijnen als het Groot
Schilderboek. Dat schilderboek zou voor jaren de artistieke canon vastleggen voor
Nederland en daarmee het beeld ijken van de Nederlandse schilderkunst als Frans
classicistisch erfgoed. Nochtans is die schilderkunst dat maar zeer ten dele en dan
nog hoofdzakelijk in theorie. Eigenlijk was De Lairesses Groot Schilderboek niet
veel meer dan lippendienst aan het traditionele prestige van de schilderkunst en aan
de stelling dat de historieschilderkunst boven alle andere artistieke genres uittorrende.
In de praktijk ontwikkelde er zich in Nederland in de achttiende eeuw veeleer een
totaalkunst van het interieur. Dat is tenminste de stelling die het boek De Nederlandse
Kunst 1700-1800 van Reinier Baarsen, Robert-Jan te Rijdt en Frits Scholten bij
monde van de inleiding van Reinier Baarsen naar voren schuift. ‘Het lijkt een
provocatie om een verhaal over Nederlandse kunst, uit welke periode ook, niet te
beginnen met de schilderkunst. De 18de-eeuwer zou dat over zijn eigen tijd
vermoedelijk ook zo hebben gevoeld’, schrijft Baarsen, maar hij gaat verder: ‘Toch
valt er iets voor te zeggen om ook de schilderkunst van de 18de eeuw in de eerste
plaats te benaderen als onderdeel van het interieur’ (15). De kaderscheppende inleiding
van het boek is een poging om de achttiende-eeuwse collectie van het Rijksmuseum
in Amsterdam samenhang te verlenen. Voor de rest is het boek geen synthese van
de Nederlandse kunst uit die eeuw. Veeleer is het een soort beschrijvende inventaris
van de artistieke museale objecten uit het Rijksmuseum. De beschrijving van de
afzonderlijke kunstwerken beslaat het grootste deel van het boek, zo'n tweehonderd
van de tweehonderdzestig bladzijden. Die inventariserende beschrijving is wel
interessant want ze bewijst ons hoe gediversifieerd die kunst wel was en hoezeer ze
ook in dienst stond van het interieur: van de plafondschilderijen van Jacob de Wit de beroemde ‘witjes’ - over de tegeltableaus van Hendrik Schut, de zilveren theebusjes
van Hendrik Voet, de serviezen uit de fabriek van Joannes de Mol, de
marqueteriemeubelen van Matthijs Horrix, de Nederlandse wandklokken, tot en met
het populaire veloutébehangsel. Omdat deze inventaris geen synthese biedt, is het
goed dat in de inleiding van het boek op zijn minst een poging hiertoe wordt gedaan.
Jammer genoeg komt die inleiding niet veel verder dan een oppervlakkige
geschiedenis van de Nederlandse kunst met een overzicht van de kunstvormen en
hun integratie in het interieur als ensemble. De auteur slaagt er niet in ons een beeld
te geven van het artistieke
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leven in de achttiende eeuw. Hij beperkt er zich toe aan te geven dat de Nederlandse
kunst ‘een uitgesproken eigen gezicht vertoonde’, maar de aard van dat gezicht blijft
onderbelicht. Wel is er veel beschrijvende toelichting, maar waar het Nederlandse
nu precies in ligt moet de lezer zelf uitmaken. Zo wordt ons op het hart gedrukt dat
de conversatiestukken van Cornelis Troost ‘onmiskenbaar Nederlands [zijn]. Voor
sommige opdrachtgevers wellicht té Nederlands’ (16-17), maar waaruit dat
Nederlandse nu juist bestaat, wordt niet uitgelegd. En dat is jammer. Want wie de
moeite neemt om dit prachtig geïllustreerde kunstboek aandachtig door te bladeren,
ontkomt inderdaad niet aan de indruk dat die kunst onmiskenbaar Nederlands is, dat
ze ondanks alle classicistische invloed een heel herkenbare Nederlandse eigenheid
heeft. Waar het dan aan ligt, is moeilijk te formuleren, maar de samenstellers van dit
taxonomische boek hadden ten minste een poging kunnen doen om die culturele
identiteit in woorden te vatten. Als ik zelf lang genoeg naar de artistieke artefacten
kijk, dan kom ik ongeveer bij dezelfde Nederlandse karakteristieken uit als P.J.
Buijnsters ontdekte in de Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw: ‘intimiteit,
aandacht voor het kleine, stille vroomheid, burgerlijke soliditeit’. Anders dan De
Lairesse zich in zijn Groot Schilderboek had gewenst, had de Nederlandse kunstenaar
niet zoveel op met de historische en mythologische voorstellingen. Niet dat ze niet
voorkwamen, maar in de interpretaties van De Moucheron en De Wit kregen ze niet
de majestueuze trots die De Lairesse voor ogen stond. De mythologische taferelen
lossen bijna onmerkbaar op in de lichte wolkenluchten en de ijle vergezichten. En
liever nog richtten Nederlandse schilders als Rachel Ruysch of Jan van Huysem zich
op decoratieve stillevens, terwijl landschapsschilders als Jacob van Strij en Isaac
Ouwater wedijverden met de oude meesters uit de Nederlandse zeventiende eeuw,
en zo bij droegen tot de nationale ‘cultuur van steden- en provincietrots’ (129).
Daarnaast genoten genreschilderijen met voorbeeldige gezinnen, groepsportretten
en regentenstukken nog altijd veel bijval. Op die manier kwam een contemporaine
Nederlandse cultuur in beeld die veraf stond van de internationale kunst, maar er
stilistisch toch wel sterk door beïnvloed was. Burgerdeugd in al haar gedegenheid
stond voorop en de schilders illustreerden die voorbeeldig, zoals het op het omslag
afgebeelde De schilderijengalerij van Jan Gildemeester van Adriaan de Lelie
voortreffelijk bewijst. Het is de verdienste van dit prachtige kunstboek, dat door de
keuze van de besproken kunstwerken de Nederlandse culturele eigenheid van de
achttiende-eeuwse kunst visueel duidelijk te hebben gemaakt.
Wat uit de totaal verschillende boeken die hier besproken zijn zonder meer naar
voren komt, is dat culturele identiteit discursief wordt geconstrueerd: door middel
van taal en andere semiotische systemen. De culturele identiteit van de Vlaamse, c.q.
Groot-Nederlandse literatuur wordt ons aangereikt in de vorm van een literair-kritisch
en literair-historisch discours dat altijd ideologisch gestuurd is. Evenzo is de kunst
een semiotisch systeem dat ons altijd weer lokaal verankerde beelden toont van
symbolen, artefacten, helden en rituelen die de culturele identiteit thematiseren en
vastleggen in tijdloosheid of in ‘lieux de
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mémoire’. Dat die culturele identiteit ondertussen evolueert, zich aanpast aan de
wijzigende maatschappelijke omstandigheden, spreekt vanzelf. Dat zien we niet
alleen in Nederland waar sinds Pim Fortuyn, Hirsi Ali, Theo van Gogh en Mohammed
B. de perceptie van de culturele identiteit veranderd is. Dat merken we ook in het
begeleidend discours, zowel in het officiële, zoals het advies van de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling betreffende Nationale identiteit in Nederland (1999),
als in het pamflettaire van onder meer Geert Mak, Paul Scheffer, Thomas Rosenboom,
H.J. Schoo en anderen. Maar misschien krijgen we nog het duidelijkste beeld van
de dynamiek van de culturele identiteit in de teksten van gewezen Nederlanders die,
zoals de Engelse journalist en columnist Simon Kuper, na jaren afwezigheid
terugkeren naar het Nederland van hun jeugd. Kuper bracht als Engelstalig jongetje
een groot deel van zijn jeugd door in Leiden en keerde vervolgens terug naar
Engeland. Met groeiende verbazing kijkt hij nu aan tegen het Nederland van zijn
jeugd dat kennelijk van identiteit veranderd is. Als geïnteresseerde buitenlander
brengt hij verslag uit van de geconstateerde transformatie in zijn kritische boek
Retourtjes Nederland (2006). Hij opent zijn relaas met een sterk beeld van de
verandering:
Op bezoek in het huidige Nederland voel ik mij soms als een tijdreiziger
uit de jaren tachtig die net uit de teletijdmachine van professor Barabas is
gestapt. Laatst stond ik op een zondagochtend in Den Haag in de file. Ik
kreeg een reeks schokken: een file op zondag! Kijk, een kapper die op
zondag open is! De kapper heet ‘Istanbul’! (10).
Het beeld dat Kuper geeft van de huidige identiteit van Nederland is niet zo positief,
maar allicht heeft dat mede te maken met de patina van het verloren paradijs uit zijn
jeugd dat hij niet meer terugvindt. Wat hij ziet, is dat Nederland in de afgelopen
twintig jaar is
omgeslagen van een anti-apartheidsland naar een land met een zekere
graad van apartheid, een ommezwaai die begeleid wordt door de media
die van saai overgingen in sensatiezucht. Ook veranderde de Nederlandse
sociale gelijkheid, die in de wereld bijna ongekend was, in een klassenstrijd
(12).
De nieuwe ‘culturele identiteit’ die Kuper in Nederland ontdekt komt er, in
vergelijking met de nieuwe multiculturele identiteit die hij in Londen waarneemt,
maar bekaaid van af. Om in het interpretatiekader van mijn kroniek te blijven: het
discours dat Nederland rond zijn identiteit construeert is te zeer op de autochtone
cultuur gericht, houdt te weinig rekening met de identiteit van de nieuwkomers. Zo
wijst hij erop dat Nederlandse schoolboeken ‘culturele verschillen’ veel meer dan
Duitse, Franse of Engelse als probleem - het gevaar van ‘fundamentalisme’ behandelen en vervolgens de leerlingen geruststellen dat allochtonen na enkele
generaties hun eigen cultuur zullen zijn vergeten. Hij citeert in dit verband de Duitse
antropoloog Gerd Baumann, hoogleraar aan de
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Universiteit van Amsterdam, die Nederland met betrekking tot de culturele identiteit
veeleisend noemt: ‘Hier bestaat het idee dat er een “volk” hoort te zijn, iets dat je in
Duitsland echt niet meer kunt zeggen’ (21). Het is zeker verhelderend Kupers scherpe
visie op heel uiteenlopende nationale thema's als immigratie, klassenstrijd,
Nederlandse ‘botheid’, arbeidsdiscriminatie, Europese gevoelens, multiculturaliteit,
in overweging te nemen, maar het is goed te beseffen dat het ook hier gaat om een
ideologisch discours. Het is het discours van de kosmopolitische buitenlander die de
Nederlandse ontwikkelingen in een internationale context bekijkt en vanuit Londen
- ‘het multiculturele paradijs op één uur vliegen’ (133) - een pleidooi houdt voor een
‘multiculturele identiteit’ zoals je die in de Britse hoofdstad vindt, waar geen racisten
zijn (139), waar nauwelijks segregatie is, waar men zich niet meer als ‘Engels’
identificeert en waar men het woord ‘integratie’ in het vocabularium heeft ingeruimd
voor ‘onderling respect tussen gemeenschappen’ (149). Zijn Londense visie zet Kuper
af tegen de ‘keiharde’ Nederlandse retoriek die gebaseerd is op angst en
onveiligheidsgevoel en die onnodig de moslimgemeenschap stigmatiseert. Dit soort
discours van de geïnteresseerde buitenstaander houdt een spiegel voor, zet het
auto-imago van de identiteit af tegen het buitenlandse imago. En dat is uiteraard
verrijkend. Maar ook dat hetero-imago, het beeld dat de ander van onze identiteit
heeft, is gekleurd: de ‘verbeelde gemeenschap’ die de ander ziet, is even verbeeld
en geconstrueerd als het eigen beeld en is even ideologisch geïnspireerd. Dit besef
moet er ons toe leiden de ‘culturele identiteit’ voldoende te relativeren, maar het
moet er ons evenzeer toe aanzetten rekening te houden met de onontkoombare realiteit
van de ‘verbeelde gemeenschap’. Het is niet omdat de culturele identiteit ontsnapt
aan een precieze definitie, geconstrueerd is en voortdurend in ontwikkeling, dat ze
niet bestaat. Deze illusie die aanvankelijk door de deconstruerende postmodernisten
werd gekoesterd, leidt tot een funeste frustratie bij de cultureel ontheemden. Zelf
ben ik geneigd op te komen voor de onbeschroomde erkenning en eigen invulling
van de culturele identiteit, eerder dan die over te laten aan extreem-rechtse
essentialistische populisten. Ik kan mij dan ook volledig vinden in de woorden van
Geert Buelens zoals die geciteerd zijn in De weifelende ezel (248-249) en waarmee
ik deze kroniek - op mijn beurt ideologisch - afsluit:
Al te lang, misschien, heeft de Vlaamse intellectueel aan therapeutische
zelfkastijding gedaan. Uit een filosofisch goed gefundeerde hekel aan
essentialistisch denken en uit begrijpelijke angst geassocieerd te worden
met het Vlaams Blok en andere Zwartigheden hebben we alles wat
‘Vlaams’ is of ‘Vlaams’ genoemd wil worden de afgelopen twee decennia
weggelachen, of, in het beste geval, gedeconstrueerd. Voor mij is dat echter
een gepasseerd station. Door ons als goedmenende, urbanistische
wereldburgers af te keren van het ‘Vlaamse’, dreigen we ons immers nu
al te gedragen alsof het Blok aan de macht is: zij eisen de erfenis van de
IJzer, de vlaggen, liederen, teksten en symbolen van de Vlaamse strijd op
en krijgen ze al te makkelijk van ons cadeau.
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Eindnoten:
* In dit oktobernummer publiceert Ludo Beheydt zijn laatste kroniek Cultuur en maatschappij.
Ludo Beheydt is een auteur met een eigenzinnige en gouden pen: barok, uitbundig, enthousiast
en enthousiasmerend. Wie hem kent - en wie kent hem niet - hoort zijn stem in zijn teksten
doorklinken. Hij pendelt met de snelheid en de frequentie van de Thalys tussen Nederland en
Vlaanderen en kan daarom als geen ander de culturen van noord en zuid van binnen en van
buiten bekijken, vergelijken en beoordelen. Ludo Beheydt schreef in totaal negentien kronieken
waarin ‘culturele identiteit’ de rode draad vormde, of het nu om de schilderkunst van noord en
zuid ging of om actuele, politieke discussies. En, het mag wel eens gezegd, hij is een van de
zeldzame auteurs die nog nooit een deadline hebben gemist.
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Jaap Goedegebuure
........... Van realiteit naar mythe
Kroniek van het proza
Zet een groep lezers samen met een romancier in een zaal en je kunt wel raden wat
ze tijdens de gebruikelijke vragenronde van haar of hem willen weten. ‘Dat verhaal
dat u daar in uw laatste boek vertelt, is dat werkelijk zo gebeurd?’ Wee de schrijver
als het antwoord ontkennend luidt. Verzinsels worden nu eenmaal lager aangeslagen
dan feiten uit het ware leven. Juist in de literatuur moet iets niet echt lijken, maar
echt zijn.
Sommige auteurs tonen zich bereid om in te spelen op de gretigheid waarmee het
publiek jaagt op de realiteit achter de fictie. In 1972 gaf Hugo Claus Het jaar van de
kreeft een commercieel opkontje door te onthullen dat het liefdespaar in deze roman
was gemodelleerd naar hemzelf en actrice Kitty Courbois.
Claus' publiciteitsstunt wordt gereleveerd in Connie Palmens roman Lucifer. Samen
met andere bekende figuren uit de artistieke wereld speelt de Vlaamse schrijver hier
zijn rolletje onder de naam Gillis Boon. Zodra er uit diens werk wordt geciteerd,
betreft het traceerbare teksten van Claus. Het maakt duidelijk dat Palmen de
historische werkelijkheid even dicht op de huid zit als indertijd haar collega. In de
pr-campagne die aan de lancering van Lucifer voorafging, heeft ze onthuld dat het
veelbewogen bestaan van de in 2003 overleden componist Peter Schat haar de stof
leverde voor een heus drama, dat volgens de regels van de kunst is verdeeld in vijf
bedrijven. Plaatsen van handeling: het Griekse eiland Skyros, waar de vrouw van de
hoofdpersoon, Lucas Loos geheten, veertig meter naar beneden valt en sterft; en
Amsterdam, waar het slachtoffer in aanwezigheid van honderden vrienden en
kennissen wordt begraven. In tijd nemen de gebeurtenissen, die zich afspelen in de
zomer van 1981, nauwelijks twee weken in beslag. Maar omdat ze in het perspectief
van Loos' kunstenaarschap worden geplaatst, omspannen ze vele decennia.
In zijn opzet lijkt Lucifer op een reconstructie zoals onderzoeksjournalisten en
biografen die wel ondernemen. Een naamloze verteller komt een kwart eeuw na dato
alsnog in de ban van de geruchten rond de dood van Loos' vrouw. Ze benadert
getuigen, hoort ze uit, trekt haar conclusies en geeft die de vorm van een roman, in
de vaste overtuiging dat fictie het middel bij uitstek is om een dieper gelegen waarheid
te openbaren. De schrijver, zo gelooft ze namelijk, ‘brengt alle informatie onder in
een verborgen netwerk, verbindt de anekdote
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met andere gegevens en verleent haar zo een betekenis waar niemand op verdacht
is.’ Een van de personages zegt het nog wat radicaler: ‘Gebeurtenissen vinden plaats
bij gratie van hun verhaalbaarheid. Het verhaal volgt niet op de feiten, maar schept
de feiten.’
Connie Palmens vertellende dubbelganger lijkt het eens te zijn met Harry Mulisch.
Die beweerde ooit dat we de werkelijkheid begrijpen dankzij de literatuur en niet
andersom, daarmee ingaand tegen een gangbare opvatting die elke roman het liefst
reduceert tot herkenbare situaties en personen. Palmen laat Mulisch het geciteerde
aforisme letterlijk uitspreken, zij het dan dat hij het als Hugo Claus vanachter een
masker mag doen. De pijprokende succesauteur Aaron Keller is hier een van de
nabije omstanders die zich na de dood van Lucas' vrouw uitputten in speculaties.
Heeft Loos haar wellicht het beslissende duwtje gegeven toen ze dronken op de
balustrade van het terras balanceerde? Of heeft ze zich uit wanhoop om haar
huwelijksmisère domweg laten vallen? Werd ze gestuurd door de hypnotiserende,
wie weet, magische vermogens waarover haar echtgenoot volgens bepaalde bronnen
beschikte? Wenste hij haar dood en kreeg hij zijn zin?
Ziedaar de gissingen waarin Loos' vrienden zich laten gaan. Een van hen begint
zelfs aan een boek over de affaire en noemt dat Lucifer, naar Gods geliefde aartsengel
die uit jaloezie op Adam en Eva in opstand kwam tegen zijn Heer en in zijn val de
hele mensheid meesleepte. Lucas wordt daarmee neergezet als een principiële rebel,
een gespleten held die zijn eigen tweeslachtigheid en existentiële onvrede probeert
te bezweren door zich vast te klampen aan een systeem (calvinisme, marxisme) en
dat weer los te laten zodra zich een aantrekkelijker stelsel of geloof aandient. Het
spoor van verwoesting dat hij daarmee trekt, leidt in zijn ogen naar een hoger doel:
een nieuwe muziek die haar uitgangspunt vindt in een diabolische, ooit verboden
tussentoon, en zo de brug slaat tussen Bach en Schönberg. Er zijn intimi die fluisteren
dat Lucas als een nieuwe Doctor Faust zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. Hij
leverde zijn vrouw uit aan de dood om als een tweede Orfeus de stenen te kunnen
laten huilen door de kracht van zijn treurzang. Hij ging in tot Satan om zo gelijk te
worden aan God en niet te vergaan.
Connie Palmen laat zien hoe wij, vanuit een behoefte om greep te krijgen op
schijnbaar zinloze feiten, ficties in leven roepen die soms de potentie van een mythe
bezitten, zeker als ze beantwoorden aan een patroon waarin de grote oerverhalen
(Lucifer, Orfeus, Faust) hun reprise beleven. Ze maakt overtuigend duidelijk hoe die
transformatie werkt, door uit te gaan van een huiveringwekkend, maar ook groots
en meeslepend voorval en de geruchten waartoe dat leidt. Het resultaat is een
fascinerend verzinsel.
Net als Connie Palmen laat ook A.F.Th. (van der Heijden) zien hoe de romancier
een dramatische gebeurtenis uit de werkelijkheid kan herscheppen tot een mythe.
Daartoe neemt hij ons mee naar de Californische Corcoran State Prison. Die biedt
onderdak aan 's werelds meest verafschuwde én meest geliefde gevangene. Zijn faam
en populariteit zijn voldoende om hem jaarlijks
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meer dan 50.000 brieven (zowel hate- als fanmail) te bezorgen. De zelfgemaakte
liedjes waarmee hij vier decennia geleden een carrière in de popmuziek probeerde
te maken, zijn inmiddels talloze malen door anderen gecovered. Hij geldt als symbool
van het ultieme kwaad, maar wordt tegelijkertijd vereerd als de Messias van een
gewelddadige anti-kapitalistische en ecologische revolutie. Gevangene B33920, in
1934 geboren als Charles Manson, speelt een hoofdrol in Het schervengericht, het
ruim duizend pagina's dikke vervolgdeel van A.F.Th. grootschalige project Homo
Duplex dat in 2003 begon met De Movo Tapes.
Homo Duplex, dat is Latijn voor de Dubbele (zeg maar Gespleten) Mens. Het is
ook het etiket waarin A.F.Th. zijn levensvisie samenvat. In zijn ogen zijn wij tragische
wezens, want belast met strijdige impulsen en conflicterende eigenschappen. We
dromen van het goede, ware en schone, maar laten alles na om die idealen te
verwezenlijken. In plaats daarvan zijn we de gevangenen van driften en lusten die
ons uiteindelijk smoren in een poel van dood en verderf.
Deze pessimistische kijk op het mensdom is niet nieuw. De oude Grieken, de grote
dramaschrijvers onder hen voorop, wisten er voldoende van om hun inzichten als
een blijvend brandmerk in ons bewustzijn te schroeien. Wie na hen de pen opneemt
om het tragische besef opnieuw te verbeelden, kan niet veel meer doen dan de
vertrouwde karakters (Oedipus, Medea, Orestes, Elektra) een eigentijds kostuum
aanmeten.
Zo ook A.F.Th. in De Movo Tapes bood hij een podium aan de complexe god
Apollo, uitvinder van de kunsten, leverancier van orakelspreuken en verspreider van
de pest. In onze twintigste eeuw heeft deze oude Griek zijn naam verpatst aan een
Amerikaans ruimtevaartprogramma en rekt hij zijn bestaan met twaalf ambachten
en dertien ongelukken. In de hoedanigheid van oerdramaturg manipuleert en regisseert
hij, niet vrij van leedvermaak, allerhande akelige gebeurtenissen die onder zijn handen
de vorm van noodlotstragedies aannemen. Zo kan de botsing van twee elkaar
bekampende bendes voetbalvandalen de allure krijgen van de Trojaanse oorlog, en
worden de praktijken van een godsdienstwaanzinnige seriemoordenaar overgoten
met een shakespeariaans licht.
Met het laatstgenoemde onderwerp zijn we terug bij de historische Charles Manson.
Hij was het die in 1969 (de overwegend vrouwelijke) leden van zijn sekte het bevel
gaf om rijke stinkerds aan het mes te rijgen. Een van zijn slachtoffers was de filmster
Sharon Tate, echtgenote van de vandaag nog altijd beroemde cineast Roman Polanski.
A.F.Th. stelt het voor als zou Manson een werktuig van Apollo zijn, bedoeld om
Polanski te beproeven. Die beproeving culmineert in de zes weken durende celstraf
die de filmer wordt opgelegd nadat hij zich aan een dertienjarig meisje heeft
vergrepen. Feit is dat Polanski zich dertig jaar geleden op gerechtelijk bevel moest
laten observeren door gevangenispsychiaters, vanwege het geconstateerde (en door
hem toegegeven) seksuele misbruik van een minderjarige. Toen hem vervolgens
langdurige opsluiting boven het hoofd hing, ontvluchtte hij de Verenigde Staten en
vestigde zich in Frankrijk.
In Het schervengericht (dat zijn titel ontleent aan het oud-Atheense gebruik
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om politiek verdachte figuren te onderwerpen aan een volksstemming die hen niet
zelden tot zondebok bestempelde) komt Remo Woodhouse (onder welke naam
Polanski tijdelijk schuilgaat) tijdens zijn gevangenschap te verkeren in het gezelschap
van Scott Maddox, een psychopaat die hij spoedig weet te ontmaskeren als de
moordenaar van zijn vrouw. Frappant genoeg confronteert Maddox hem in de
gesprekken die volgen niet alleen met het grote trauma uit zijn leven, maar ook met
allerlei duistere kanten van zijn persoonlijkheid. Zo krijgt de gevangenschap het
aanzien van een louterende hellevaart, waarbij het slachtoffer zo sterk opgaat in zijn
beul dat vereenzelviging (hier concreet gemaakt in verschillende uiterlijke
overeenkomsten) onontkoombaar wordt.
Net als De Movo Tapes is Het schervengericht opgezet als een lange serie dialogen.
Waar in het vorige deel Tibbolt Satink in de clinch lag met zijn denkbeeldige alter
ego Movo, daar wordt Polanski alias Woodhouse hardhandig geconfronteerd met
zijn spiegelbeeld en tegenvoeter Manson-Maddox. En regisseur Apollo, ditmaal in
de rol van cipier Spiros Agraphiotis, ziet het vanuit een superieure positie aan en
trekt zijn lippen in een sarcastische krul.
Met de Polanski-Tate-Manson affaire boorde A.F.Th. een goudmijn aan. Maar
hoe lang hij ook mag hebben geploeterd op dit boek, het vele gruis en stof dat met
het goud op onze tafels terechtkwam bleef ongezuiverd. Naast het harde edelgesteente
van kervende passages en beklemmende scènes zijn er de duizenden plassen van
oeverloos, zich herhalend gepalaver. Na de teleurstelling van De Movo Tapes moet
de jammerlijke conclusie opnieuw luiden dat A.F.Th. steeds minder maat weet te
houden. Heeft hij dan nooit geleerd dat de demonische manipulator Apollo juist
daarin zijn grootste kwaliteiten toont?
Hoewel Marjolijn Februari van de realiteit weliswaar geen mythe maakt, bouwt ze
net als Connie Palmen en A.F.Th. de plot van haar roman De literaire kring rond
een affaire die ooit de krant heeft gehaald. In dit geval gaat het om het zogenaamde
glycerineschandaal. In 1996 leverde een Nederlandse zakenman giftige grondstoffen
aan een farmaceutische fabriek op Haïti, wel wetend dat daar grote ongelukken van
zouden komen.
Het is interessant dat Februari haar boek aanvankelijk opzette als essay aangaande
ethisch handelen. Allengs nam het de vorm aan van een satirisch verhaal. Daartoe
situeerde ze het in een deftig gezelschap van beschaafde lieden, niet zo maar een
leesclub, maar een literaire kring. Het een verhoudt zich tot het andere als een
rijtjeshuis in een nieuwbouwwijk tot een villa op de Utrechtse Heuvelrug. In een
leesclub keuvelt men over de hypes van de dag, over de ‘Da Vinci-code’, de nieuwe
Kluun en de nieuwe Heleen van Rooijen. De literaire kring daarentegen buigt zich
over de onsterfelijke klassieken, Madame Bovary bijvoorbeeld, of de oude,
respectabele Shakespeare en de nog oudere en respectabeler Dante. Wanneer er al
eens een hedendaagse roman wordt besproken, dan toch bij voorkeur een uit het
verre buitenland, en graag van een behoorlijk filosofisch en ethisch gehalte.
De literaire kring kijkt neer op de waan van de dag en koestert zich in de
behaaglijke warmte van overgeërfde tradities en de juiste smaak. De leden lezen
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‘om te reizen, te ontwaken, het oordeelsvermogen te perfectioneren, de innerlijke
democratie te versterken, to see themselves as protagonists in a plot (...) om al die
dingen te leren kennen die buiten hun bereik zijn gebleven (...). Ze lezen om er beter
van te worden, in immaterieel opzicht tenminste.’ Geen wonder dus dat men zich
verre houdt van de bokkensprongen van het postmodernisme en gruwt van de chicklit,
het commercieel zo succesvolle genre binnen de vrouwenliteratuur waarin het meer
gaat om een sexy uiterlijk dan inhoudelijke kwaliteiten.
Chicklit, dat is het verderflijke genre van de liefdesroman, de pulp, het amusement
waaraan de wereld, met dank aan de jongere en volkomen onverantwoordelijke
generatie, ten onder gaat. Zo denkt althans Randolf Pellikaan, internationaal befaamd
hoogleraar in het recht, veelvuldig in de media opduikend expert, spil van de
plaatselijke literaire kring in Februari's gelijknamige roman.
‘Plaatselijk’, dat wil zeggen een buiten de Randstad gelegen dorp waar de notabelen
nog naar de ogen worden gezien en de omgangsregels worden bepaald door het
oud-vaderlandse adagium ‘ons kent ons’. Vanuit de lokale optiek gezien maakt de
literaire kring de indruk van een geducht cultureel bolwerk in tijden van ontlezing
en verzapping. Maar Februari gunt ons een standpunt dat een heel andere laag van
de werkelijkheid blootlegt. Randolf en zijn mede-geletterden (waaronder heel wat
kopstukken uit het bedrijfsleven) vormen een hecht old boys-netwerk dat op gepaste
tijden functioneert als goed gesmeerde belangenorganisatie.
Dat laatste blijkt pas nadat de literaire kring zich heeft verwaardigd (na lang verzet
van Randolf) om de chicklit-bestseller De zomer van de linnen schoenen te
programmeren. Het pikante aan die roman is niet zozeer de persoon van schrijfster
Ruth Ackermann (een oud-dorpsgenote), maar veeleer het feit dat Ruths vader Erik
de Winter ooit uit het hoogwaardige leesgezelschap is verbannen. Men vond dat hij
niet langer viel te handhaven nu hij openlijk was gebrandmerkt als de man die willens
en wetens vervuilde glycerine had geleverd aan een fabrikant op Haïti die er
hoestsiroop van maakte. Resultaat: tachtig kinderen dood, tientallen andere voorgoed
invalide. Het schandaal kostte De Winter zijn baan en zijn gezin een niet te schatten
hoeveelheid levensgeluk. Dochter Ruth en haar moeder belandden zelfs in het
gekkengesticht, waaruit de eerste zich wel maar de tweede zich niet wist vrij te
vechten.
Het zijn Randolfs dochter Teresa en journalist Victor Herwig (oud-klasgenoot van
Teresa en Ruth) die ontdekken dat Erik pas door zijn omgeving melaats werd
verklaard toen Randolf geen kans meer zag hem nog langer te dekken. Voordien had
Randolf nog wel juridisch advies afgegeven dat Erik sterkte in het voornemen om
het gif met steun van valse documenten te laten vervoeren. Maar zodra het schandaal
openbaar werd en De Winter voor de bijl ging, trok de literaire kring schielijk de
handen van hem af. Sommige leden voelen zich daar achteraf niet helemaal lekker
bij, maar ze zijn te verblind om in te zien dat ze willens en wetens hebben
gecollaboreerd in een smerige affaire.
Februari heeft deze herkenbare dorpsgeschiedenis herschapen tot een

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

42
buitengewoon vermakelijke zedenschets. De effectiviteit ervan zit niet in de
lachwekkendheid van de typetjes of het komische van de situaties, en al helemaal
niet in een opgeheven vingertje. Ze moet het vooral hebben van de subtiliteit waarmee
ze het middel van de ironie inzet. Bij Februari geen dik aangezet vertoon van
superioriteit waarmee de verlichte intelligentsia van Amsterdam en het Gooi tegen
de provincale bourgeoisie pleegt aan te kijken, maar een in- en menigmaal ook
meelevende kijk. Vermoedelijk kent ze het beschreven milieu van binnenuit, maar
kan ze zich toch de luxe van enige afstand permitteren. De ingehouden en tegelijk
intense manier waarmee ze ons een beeld geeft van het leven in een schijnbaar veilig
hoekje van de Nederlandse samenleving maakt De literaire kring tot een zeer
bijzondere roman, wat mij betreft een van de betere van dit jaar.
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Bart Vervaeck
........... Het lange leven van de literatuurstudie
Kroniek van de literatuurwetenschap
Uit een ‘langlopend project van de Utrechtse Letterenfaculteit’ hebben Kiene
Brillenburg Wurth en Ann Rigney een nieuwe inleiding tot de literatuurwetenschap
gepuurd. Het leven van teksten is een studieboek dat in de voorbereidende fase kon
profiteren van specialistische commentaren én van allerlei bedenkingen van grote
groepen studenten. Dat heeft geleid tot een overzicht dat uitstekend geïntegreerd is
en helder gestructureerd.
Het boek bestaat uit vier rubrieken die elkaar logisch opvolgen. De eerste, ‘Ter
oriëntatie’, situeert de literatuurwetenschap als een academische discipline. Dat
gebeurt in twee hoofdstukken. Het eerste gaat over de wetenschap, het tweede over
de literatuur. Dan volgt de rubriek ‘Teksten’, waarin drie hoofdstukken opgenomen
zijn: intertekstualiteit, intermedialiteit en narratologie. De derde rubriek heet ‘Lezen’
en besteedt achtereenvolgens aandacht aan de lezer in de tekst, de reële lezer (vooral
vanuit de psychologie) en de kunst van de interpretatie. De laatste rubriek behandelt
‘literatuur als cultureel medium’. Ook hier zijn er weer drie hoofdstukken: eerst
wordt literatuur cultuurhistorisch benaderd, daarna als een onderdeel van de
symbolische strijd tussen hoog en laag, en tot slot als een discours, in dit geval beperkt
tot het koloniale en postkoloniale.
Elk hoofdstuk draait rond kernbegrippen die in de marge worden aangegeven, in
de tekst uitgelegd en in blauwe tekstkaders geïllustreerd, genuanceerd en vooral:
verruimd. Zo zie je de poëtische functie aan het werk in de presidentscampagne van
Eisenhower, de ostranenie (dat wil zeggen, de ontwrichting van de traditionele
patronen) in een schilderij van Van Gogh, de metafoor in een reclamefoto, de
transmedialiteit in een stripverhaal. Na de hoofdstukken is er nog een ‘Glossarium’,
waarin elk kernbegrip uitgelegd wordt en verbonden met verwante concepten. Tot
slot is er een kort overzicht van ‘Scholen in de literatuurwetenschap’. Zo krijgt de
lezer een mooie combinatie van voorstellingswijzen: de geïntegreerde tekst, de
illustraties in de tekstkaders, het lexicon van termen en de lijst van historische scholen.
Het register is beperkt tot namen.
Een gevolg van deze heldere structuur is dat dit boek een vlot leesbaar verhaal is,
waarin alles op zijn plaats valt. Als lezer sta je verbaasd over het aantal theorieën en
benaderingen dat in Het leven van teksten aan bod komt, maar nog indrukwekkender
is dat ze niet gereduceerd worden tot een opsomming van
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afzonderlijke scholen. Ze vormen één groot geheel. Dat is de verdienste van de twee
auteurs. Die mogen aangekondigd worden als redacteuren, ze fungeren niet als
traditionele tekstbezorgers die alleen in de inleiding aan het woord komen. Rigney
heeft vijf van de elf hoofdstukken geschreven, Brillenburg Wurth vier. Harald Hendrix
zorgt voor het hoofdstuk over ‘De lezer in de tekst’, Els Adringa voor de bijdrage
over ‘Reële lezers’. Het leven van teksten is dus geen verzamelbundel van relatief
geïsoleerde hoofdstukken, zoals oudere - maar nog steeds bruikbare - overzichten
als die van R.T. Segers (Vormen van literatuurwetenschap 1985) en Peter Zeeman
(Literatuur en context 1991).
Wie nog wat verder teruggaat in de tijd en dit nieuwe boek vergelijkt met Methoden
in de literatuurwetenschap (1978, onder redactie van Charles Grivel) en met de
klassieke Inleiding in de literatuurwetenschap (1981, besproken in NEM 1992, 30,
2, 49-50) van Jan van Luxemburg et al., ziet meteen dat Het leven van teksten meer
een geheel vormt en veel breder van opzet is. De breedte is, naast de heldere structuur
en de geïntegreerde vorm, het derde kenmerk van dit nieuwe boek. De klassieke
inleidingen die zonet vermeld werden, beperken zich meestal tot de literatuur als
studieobject en tot de tekststudie als invalshoek. Dat geldt ook voor Algemene
literatuurwetenschap (1993), de inleiding van Barend van Heusden en Els Jongeneel.
Dat boek (besproken in NEM 1994, 32, 1, 52-53) vormt een geïntegreerd geheel,
maar het is technischer en theoretischer dan Het leven van teksten.
Afgezien van uitstapjes naar de receptietheorie en de empirische
literatuurwetenschap (bijvoorbeeld bij Segers), was het wachten op Zeeman voor de
invalshoek uitgebreid werd van tekst naar context. Maar ook Zeeman beperkt zijn
onderwerp zo goed als altijd tot de literatuur. Dat heeft hij gemeen met F.W. Korsten,
die in Lessen in literatuur (2002, herziene editie 2005, besproken in NEM 2006, 44,
3, 44-45) een koppeling van periodes en concepten voorstelt die hem toelaat
contextuele benaderingen, zoals de cultural studies en de genderstudie, te behandelen.
Het leven van teksten gaat nog een stap verder. Het besteedt aandacht aan andere
media en tekstsoorten, en vertrekt niet van de centrale plaats van de literaire tekst.
Het zoekt naar de factoren die bijdragen aan die plaats. Zo wordt de literatuur geen
gegeven, maar een constructie.
In hun eerste hoofdstuk noemen de auteurs hun ‘wetenschapsfilosofisch
vertrekpunt’ dan ook ‘constructivistisch’ (20). Een deel daarvan is functionalistisch
te noemen: Brillenburg Wurth en Rigney menen dat je constructies slechts kunt
begrijpen als je ziet hoe ze fungeren in het systeem waarbinnen ze ontstaan. Met de
titel van hun boek verwijzen ze naar ‘het leven van teksten in de samenleving’ - een
leven dat zij willen ‘relateren aan hun belang voor de samenleving’ (11). Vandaar
dat ze de relevantie van literatuur en literatuurstudie onderstrepen. In verband met
de cultuurstudies vragen ze zich af: ‘Wat is daar de maatschappelijke toepassing of
“waarde” van?’ (27). Deze benadering is typisch voor het laatste decennium, dat
gebiologeerd is door de maatschappelijke inbedding en relevantie van
literatuur(studie). Dat is niet zonder gevaren. Wie literatuur bestudeert vanuit
relevantie, functie en machtstrijd, bevestigt daarmee de logica van de (westerse,
zogenaamd laatkapitalistische)
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maatschappij. Die ziet immers alles in termen van nut en macht. Het leven van teksten
is ongetwijfeld een typisch product van onze tijd, maar dat doet niet af aan de waarde
van het boek. Het kan gezien worden als een voorbeeld van de ‘lokaliteit’, die in de
postkoloniale theorievorming aan bod komt en die Brillenburg Wurth bespreekt in
het elfde hoofdstuk.
Constructivistische en functionalistische benaderingen omarmen het relativisme.
Essentialistische definities van ‘de’ literatuur en ‘de’ canon, zul je in dit boek niet
aantreffen. Brillenburg Wurth en Rigney laten zien hoe relatief en veranderlijk elke
definitie en benadering is. Dat vertaalt zich in een aangename verteltoon, vrij van
dogmatisme en van al te duidelijke partijdigheid. De auteurs willen geen school of
theorie tot de ultieme en enige juiste benadering verheffen. Ze hebben uiteraard hun
eigen, constructivistische voorkeuren en agenda, maar binnen dat kader is er ruimte
genoeg voor uiteenlopende benaderingen. Zo reduceert het tweede hoofdstuk het
leven van literaire teksten niet tot hun sociale overleving via status en aanzien, maar
verbindt het dat leven ook met intrinsiek tekstuele eigenschappen, als Jakobsons
poëtische functie, en met de werking van de tekst op de lezer.
De tekstuele eigenschappen staan centraal in hoofdstukken drie, vier en vijf. Het
derde hoofdstuk zet uiteen wat een tekst is, en besteedt daarbij aandacht aan de
boekgeschiedenis (die vooral geïnteresseerd is in het medium en de materialiteit van
de tekst); de structuralistische visie op taal (De Saussure), tekst, paratekst en intertekst
(Genette). Via Foucaults discours-opvatting wordt die tekstgerichtheid uitgebreid
tot de context. Zo wordt de tekst een constructie die de context - de sociale realiteit
- niet alleen weergeeft, maar ook vormgeeft.
Hoofdstuk vier breidt de intertekstualiteit uit tot intermedialiteit, die wordt verfijnd
tot multimedialiteit (de combinatie van media, bijvoorbeeld in een opera) en
transmedialiteit (de omzetting van het ene medium naar het andere).
Overgangswerelden die hier aan bod komen, zijn onder meer de concrete poëzie
(waarbij het visuele de tekst domineert), de akoestische poëzie (waarbij de klank
centraal staat), de ironie en de metafoor als tropen van de tussenwereld, en tot slot
de ekphrasis, dat wil zeggen de tekstuele beschrijving van een visueel kunstwerk.
Het vijfde hoofdstuk zoomt in op verhalende teksten via een voorstelling van de
klassieke, structuralistische narratologie. Het is helaas het minst geslaagde onderdeel
van dit boek. Om te beginnen zou een voorstelling van de postklassieke narratologie
veel beter aansluiten bij de constructivistische en contextuele benadering van de
auteurs. Bovendien is de presentatie onvolledig en soms verwarrend. De drie
verhaalniveaus (geschiedenis, verhaal, vertelling) worden gereduceerd tot twee
(verhaalwereld en vertelling) en dat leidt tot problemen, bijvoorbeeld wanneer
personages en actants tot hetzelfde niveau van de verhaalwereld gerekend worden,
terwijl Greimas zijn actants omschrijft als abstracte dieptestructuren van personages,
dus als elementen van de geschiedenis. Dat is geen futiliteit: wie de structuralistische
narratologie wil toepassen, moet de niveaus goed uit elkaar houden, want juist daarop
steunt het hele systeem.
Dat je het hele systeem in een kort hoofdstuk niet kunt behandelen (en er,
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bijvoorbeeld, voor kiest om de frequentie niet te bespreken bij de analyse van de
tijd), valt best te begrijpen, maar dat cruciale aspecten van het systeem soms wazig
geformuleerd worden, is problematisch. Zo is de definitie van heterodiëgetische en
homodiëgetische vertellingen misleidend. Volgens Rigney is ‘wat Genette een
homodiëgetische verteller noemt: een verteller die zich expliciet als een “ik”
manifesteert’ (178). Genette zegt echter dat homodiëgesis niets te maken heeft met
‘ik’ of ‘hij’, alleen met de vraag of de verteller het vertelde heeft meegemaakt, ja
(homodiëgesis) of nee (heterodiëgesis). Ik-vertellers zijn dus vaak heterodiëgetisch,
bijvoorbeeld wanneer de ik-figuur in Reves Een circusjongen vertelt over de familie
van zijn vriend Jakhals: de ik-figuur was niet aanwezig bij die gebeurtenissen, maar
hij bespreekt ze wel in de ik-vorm. Omgekeerd kan een verteller in de hij-vorm
verslag doen van iets dat hij, bijvoorbeeld als getuige, wel degelijk heeft meegemaakt.
Dan is een hijvertelling homodiëgetisch. Rigney beweert: ‘Genette gebruikt de term
heterodiëgetische verteller (...) om vertellers aan te duiden die zich buiten de
verhaalwereld houden’ (177). Een personage - dus: iemand die in de verhaalwereld
staat - kan echter volgens Genette perfect heterodiëgetisch vertellen, bijvoorbeeld
over zijn voorvaderen die hij nooit gekend heeft. Het glossarium is helaas fout
wanneer het de ‘heterodiëgetische verteller’ gelijkstelt met de ‘derdepersoonverteller’,
en de homodiëgetische met de ‘eerstepersoonverteller’.
Ook de focalisatie wordt niet vlekkeloos uitgelegd. ‘In het geval van fictie,’ zegt
Rigney, ‘is de verteller-focalisator in principe alwetend’ (185). Voor ik-vertellers is
dat echter zelden of nooit het geval. Willem Termeer, de verteller van Emants' Een
nagelaten bekentenis, is de hoogste vertelinstantie van het boek, hij is de enige
focalisator, maar hij is verre van alwetend. Zelfs onzichtbare vertellers, die nooit de
ik-vorm hanteren, zijn vaak niet alwetend, zoals mag blijken uit de vaak voorkomende
speculaties over de gedachten van personages en modale formuleringen (‘Misschien
dacht hij dat het allemaal nog goed zou komen.’).
Op de drie tekstgerichte hoofdstukken volgen drie bijdragen over de lezer. Harald
Hendrix bespreekt voornamelijk vanuit de receptietheorie de manieren waarop de
tekst de lezer stuurt. Dat kan expliciet gebeuren, bijvoorbeeld in lezersaansprekingen,
en impliciet, bijvoorbeeld via de open plekken in het verhaal die de lezer moet
opvullen. Hij bespreekt verschillende reacties van de lezer op de sturing door de tekst
en stelt daarbij de benaderingen voor van John Fiske en Stuart Hall. De reacties van
de concrete lezer worden onderzocht door Els Adringa, die de psychologische
verwerking van een tekst bestudeert als een combinatie van ‘top-down’ (de lezer
vertrekt van zijn presupposities en past de tekstelementen aan) en ‘bottom-up’ (de
tekstelementen activeren en sturen de lezer). In die combinatie ontstaat de spanning
tussen betrokkenheid en afstandelijkheid, die eigen is aan de lectuur en die verklaart
waarom fictionele teksten soms zeer reële emoties kunnen oproepen. De precieze
reactie van de lezer hangt af van zijn achtergrond, die hij kan verwoorden in de
leesautobiografie.
Het derde lezersgerichte hoofdstuk gaat over de interpretatie. Eerst bespreekt
Brillenburg Wurth twee versies van de hermeneutiek: de traditionele visie, die
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gelooft in een ultieme juiste interpretatie, namelijk de reconstructie van de
auteursintentie; en de dialogische visie van Gadamer, die de interpretatie ziet als een
niet-eindigende dialoog tussen de verwachtingen van de lezer en de eisen van het
werk. Via een korte uiteenzetting van de semiotiek, stapt Brillenburg Wurth dan over
naar de deconstructie van Derrida en de Yale Critics, die de interpretatie niet zien
als een reconstructie van een originele betekenis, maar als een eindeloze constructie
van steeds nieuwe betekenissen die elkaar deconstrueren.
Het laatste trio hoofdstukken plaatst de tekst in de culturele context. Hoofdstuk
negen behandelt de cultuurhistorische dimensie. Literaire teksten die overleven,
transporteren aspecten van hun ontstaans- en gebruikscontext naar de huidige context
waarin ze gelezen worden. In die zin dragen ze bij tot het culturele geheugen en
zorgen ze voor de circulatie van ideeën en emoties, zoals Stephen Greenblatt in zijn
New Historicism laat zien. Hoofdstuk tien richt zich op de problematiek van hoge
en lage cultuur en op de rol van de literaire tekst in de strijd om de definitie van
legitieme literatuur en cultuur. Adorno (met de cultuurindustrie) en Bourdieu (met
het symbolisch kapitaal) zijn hier de centrale theoretici, maar ook Bakhtin spreekt
een woordje mee (met de mix van hoog en laag in de meerstemmigheid en het
groteske), net zoals - opnieuw - Stuart Hall en Fiske. Het laatste hoofdstuk gaat over
de postkoloniale literatuur en theorie. Binnen een kader dat onder meer aan de hand
van Edward Said en Homi Bhabha geschetst wordt, vindt Brillenburg Wurth hier
plaats voor de ideologieopvatting van Althusser, de discourstheorie van Foucault en
de genderbenadering van Butler. Het gaat weliswaar slechts om een klein plaatsje,
maar de uiteenzetting is interessant, goed geïnformeerd en leesbaar.
Dat geldt voor ongeveer alles in dit boek: het is interessant, vlot leesbaar, en laat
heel veel verschillende stemmen aan bod komen. Als inleiding heeft het boek recht
op vereenvoudigingen, die er wel degelijk zijn (bijvoorbeeld in de weinig dialectische
voorstelling van Adorno, toch een kleine god van de dialectiek, of in de eenzijdige
bespreking van de parodie en de ironie als strategieën van bespotting en inversie),
maar die nergens storen, behalve in het narratologische hoofdstuk. Een inleiding is
nooit compleet - de auteurs zouden de eersten zijn om een dergelijke totaliserende
pretentie te relativeren. De polysysteemtheorie van Evan-Zohar en het constructivisme
van S.J. Schmidt zijn, gelet op de constructivistische en contextuele uitgangspunten
van de auteurs, verrassende afwezigen. De discourstheorie wordt nooit echt besproken:
Maingueneau, Laclau en Mouffe, Fairclough - om er slechts enkele te noemen spelen niet mee. Foucault is zelden meer dan een naam. Ook de klassieke uiteenzetting
van Abrams over poëtica's en literatuurtheorieën, de possible worlds-benadering, en
zelfs de gendertheorieën komen niet echt aan bod. Maar dat is geen kritiek. Wie dit
boek leest, mist de afwezigen niet en geniet van wat wel aanwezig is. Door de
bespreking van talloze oude en nieuwe benaderingen, tonen Brillenburg Wurth en
Rigney dat de literatuurwetenschap springlevend is en dat ze waarschijnlijk nog lang
zal leven, ook al is dat dan in een andere, ruimere, vorm dan vroeger.
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Wie de stroom van recente studies over poëzie en poëten bekijkt, zou gaan geloven
dat het lange leven van de literatuurwetenschap een poëtisch leven is. Dat lijkt
paradoxaal, want in onze door markt en rendement gestuurde tijden is de dood van
de poëzie al meer dan eens aangekondigd. In Ongerijmd succes vertrekt Thomas
Vaessens van een verwante tegenstelling. Enerzijds wordt de poëzie sinds de jaren
vijftig steeds duidelijker beïnvloed door de economische logica; anderzijds verschijnen
er talloze bundels, kritieken, tijdschriften en kun je haast elke week een of ander
poëzie-evenement bijwonen. Het gaat dus uitstekend met de stervende lyriek. Een
echte tegenspraak is dat niet volgens Vaessens. Hij meent dat de oude, romantische,
autonome en elitaire poëzie op de terugweg is en dat een ander soort poëzie ontstaat,
meer gericht op nieuwe technieken, media en lezers of: gebruikers.
De benadering van Vaessens sluit aan bij de zojuist gesignaleerde verruiming van
de literatuurwetenschap. Detailanalyses van teksten vind je in dit boek zo goed als
niet. In plaats daarvan gaat het over het functioneren van poëzie binnen een sociale
en culturele context. Die interactie tussen tekst en context brengt Vaessens niet
theoretisch, academisch en afstandelijk in kaart, maar eerder essayistisch, als
geëngageerde participant. Aan het woord in dit boek is ‘de afzwaaiende criticus, die
in en vooral rondom de poëzie van vandaag trend, bewegingen en noviteiten signaleert
die in de komende jaren door de wetenschap nader moeten worden onderzocht’ (12).
Dat betekent niet dat Vaessens vooral veralgemeningen en meningen ten beste geeft.
Integendeel. Hij verwijst naar de belangrijkste theorieën en presenteert veel interessant
cijfermateriaal, afkomstig van een NWO-onderzoeksproject waaraan hij meewerkte.
Alleen zijn de referenties niet van de traditionele academische soort: soms wordt
slechts een naam vermeld (‘zoals Joep Leerssen opmerkte’ (51)), zonder titel of
pagina, terwijl drie titels van die auteur in de bibliografie vermeld worden.
Ongerijmd succes bestaat uit twaalf hoofdstukken. Hoewel enkele daarvan eerder
verschenen, is het boek geen bundel van losse essays maar een samenhangend, logisch
opgebouwd betoog. In het eerste deel bespreekt Vaessens ‘de poëzie zoals ze was’,
getekend door het romantische paradigma: poëzie moet afwijken, origineel en
autonoom zijn; de dichter is een genie, een profeet voor zijn lezers, een geducht
concurrent voor zijn kunstbroeders. Volgens Vaessens gaat ook de moderne en
modernistische poëzie gebukt onder dat romantische paradigma.
Vanaf de jaren zestig begint ‘de poëzie zoals ze is’: versplinterd en verkaveld,
democratischer, meer gericht op contact met publiek, soms zelfs op public relations.
In dit tweede deel bespreekt Vaessens de podiumpoëzie (die een romantische zucht
naar authenticiteit combineert met een niet-romantische tendens tot democratisering);
de professionalisering van het dichten (onder meer via fondsen en stichtingen); de
groeiende markt van amateurpoëzie (er zijn zo'n 620.000 hobbypoëten in Nederland,
die ironisch genoeg weinig lezen en nog minder gelezen worden); de Dichter des
Vaderlands (waarbij Vaessens opvallend mild is voor Komrijs verzen, die hij rijker
en dubbelzinniger acht dan zijn korte analyse aannemelijk maakt); de romantische
agenda van de leesbevor-
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dering, die meent dat mensen beter worden van poëzie. Daarna heeft hij het over de
zogenaamd ontbrekende discussies in de poëzie, die na de branie van de Maximalen
(1988) zou vervallen zijn in een anything goes-mentaliteit. Pfeijffer, Kregting, Hüsgen
en nog enkele anderen ontzenuwen dat cliché, zoals Vaessens duidelijk maakt. Het
laatste hoofdstuk over de hedendaagse poëzie behandelt het internet: welke invloed
gaat uit van de blogs, de e-zines en de poëziesites? Is dit de postmoderne droom die
werkelijkheid geworden is? Vaessens is voorzichtig: hij toont dat nieuwe media niet
noodzakelijk tot radicale vernieuwingen leiden (de webpoëzie van Oosterhoff is
redelijk conventioneel), al zorgen ze wel voor een verdere ondermijning van de
romantische voorschriften. De schrijver verliest zijn goddelijke status, de lezer en
de computer worden coauteurs, de gesloten en lineaire structuur van een gedicht gaat
verloren, de canon en de hiërarchie verdwijnen in de golven van de wereldwijde
surfzee.
Op die golf surft Vaessens verder in het derde en laatste deel van zijn boek, ‘de
poëzie zoals ze zijn zal’. De nieuwe media en de institutionele veranderingen hebben
het centrum afgebroken: de belangrijkste dichter, uitgever, criticus of stroming bestaat
niet meer. Het publiek stemt, kiest en prijst. Lijstjes komen en gaan. Vele critici
storen zich aan deze ontwikkeling, omdat ze volgens Vaessens vasthouden aan hun
romantische agenda. Daardoor vormen zij ‘de echte oorzaak van het crisisgevoel dat
bij veel volgers van de poëzie heerst’ (237). Wat hier oorzaak en gevolg is, ligt
ongetwijfeld ingewikkelder dan deze polemische uitspraak van Vaessens doet
vermoeden. Het vloekt ook met zijn door Bourdieu geïnspireerde kader, dat aan
critici nooit enige oorzakelijke macht zou geven. Maar Vaessens bedoelt dit vooral
als een oproep: beroepslezers moeten zich richten op nieuwe ontwikkelingen in plaats
van die af te wijzen. Zij moeten zich bemoeien ‘met het maatschappelijke debat,
opdat daarin de waarden die zij associëren met poëzie een rol blijven spelen’ (238).
In dit laatste deel treedt de geëngageerde criticus die Vaessens is op de voorgrond.
Hij pleit voor ‘een stevige lobby tegen de uitkleding van het middelbaar onderwijs
op ons terrein’ (238) en eist van zijn vakgenoten dat ze laten zien ‘dat poëzie
discussies genereert die ertoe doen’ (238). Die toon klinkt, weliswaar minder
nadrukkelijk, ook in de andere hoofdstukken van het boek. Vaessens verbergt zijn
voorkeuren niet en hij heeft over alles een oordeel. Soms heeft dat iets van de
schoolmeester die ruziënde jongetjes, als Heytze en Pfeijffer, uit elkaar haalt: ‘Geen
van beide dichters doet de eigen zaak goed. Pfeijffer graaft zich in in zijn eigen
geprivilegieerde traditie (...) en Heytze (...) gooit zijn eigen glazen in’ (77). De
reclametechnieken die voor de Dichter des Vaderlands gemobiliseerd worden, zijn
volgens Vaessens te defensief. Hij is niet te beroerd om ook hier enig advies te geven.
En zo begin je te geloven dat Vaessens een erg romantische kijk heeft op de criticus
en de academicus. In die dubbelrol geeft hij adviezen, beslecht hij ruzies en krijgt
hij zelfs af en toe trekjes van de profeet die de toekomst voorspelt.
Romantici zijn paradoxale mensen, zegt het cliché. Zo zegt Vaessens eerst dat
onze tijd heeft afgerekend met de idee dat literatuur evolueert via breuken: ‘Het
principe van de paradigmawisseling (...) kan niet meer als leidraad gebruikt
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worden’ (202). Toch spreekt hij zelf voortdurend over de aflossing van het
romantische paradigma en ‘het einde van het moderne paradigma’ (210). De rubriek
‘romantiek’ is in dit boek erg ruim en vaag. De zoektocht naar het echte en authentieke
zou romantisch zijn, maar je vindt dat natuurlijk al in de renaissance (die de ‘echte’
klassieken wilde ontdekken) en in de reformatorische bijbelstudie. Meer dan eens
associeert Vaessens de romantische poëtica met een streven naar zuiverheid, maar
daar zou je bij Byron niet ver mee raken, om nog maar te zwijgen van de laatromantici
die van het onzuivere hun credo maakten. Of modernisme en romantiek zo dicht bij
elkaar liggen als Vaessens beweert, valt te betwijfelen. Het hangt er maar van af wat
je onder die twee concepten verstaat. Voor mij had Vaessens dat duo scherper mogen
omlijnen.
Een fundamentele kritiek is dit niet. Het gaat Vaessens niet om een theoretische
meta-analyse, maar om een praktische studie van de lotgevallen van de lyriek. De
romantiek mag een wazige categorie zijn in zijn betoog, ze is niet monolithisch. Zo
laat Vaessens zien hoe romantiek en rederijkerij samengaan bij de amateurdichters
en hoe de ‘elitair’ gerichte Pfeijffer op sommige vlakken toch aansluit bij zijn
opponenten, de Maximalen. Vaessens relativeert zijn concepten en zijn standpunten
zonder te vervallen in de anything goes-mentaliteit. Dat maakt van Ongerijmd succes
een ideaal discussieboek, en dat zal wel een van de romantische bedoelingen zijn.
De oproep van Vaessens is immers ondubbelzinnig: ‘Laat zien dat poëzie discussies
genereert die ertoe doen’.
Marc Kregting is op het vlak van poëtische en poëticale discussies geen onbekende.
Zijn polemische essay Ze zijn niet van Jeremia (2004) veroorzaakte nogal wat deining.
Het veegde de vloer aan met het literaire wereldje dat beheerst wordt door
overproductie, concernvorming en modieuze volgzaamheid. Als dichter en prozaïst
publiceert Kregting interessante, volstrekt eigenzinnige werken die meer lijken op
muzikale improvisaties voor vele stemmen dan op het monotone liedje van
herkenbaarheid dat het gemiddelde literaire boek kenmerkt. In Laden en lossen.
Confrontaties komt de poëziecriticus Kregting aan het woord. Het boek bundelt
drieëntwintig besprekingen die de auteur sedert 1998 publiceerde in tijdschriften als
De Gids en Yang.
Laden en lossen bestaat uit vijf afdelingen. De korte inleidende tekst is
programmatisch en pleit voor een onzuivere lezing die de tekst niet reduceert tot een
eenvoudige verklaring maar die hem evenmin isoleert van de auteur en de context.
De tweede afdeling bevat, net als de vierde, tien analyses. Tussen die twee blokken
is er plaats voor een algemene beschouwing over het verschil tussen poëzie en
gelegenheidsrijmelarij. (Kregting gelooft in kwaliteit, ook al heeft hij een erg
democratische smaak, die popmuziek, sport en Pipo de clown even interessant vindt
als Ouwens of Oosterhoff.) Na de twee blokken is er weer een algemener stuk, dit
keer over het literaire ‘drama van de democratisering’, dat voor Rilke uitsluitend
negatief was, maar voor Kregting mogelijkheden opent om teksten te benaderen
vanuit de lichtjes paradoxale oproep: ‘Gehoorzaam nooit.’ (253).
De concrete analyses getuigen van deze ongehoorzaamheid en van het respect
voor de poëtische meerzinnigheid en onzuiverheid. Kregting ziet in
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alles steeds het tegendeel, de relativering, het onbesliste. Zo bezorgt de poëzie van
Gertrude Starink de lezer de ‘sensatie van het tollen’, een sensatie die een concrete
vorm geeft aan de abstracte notie van ‘onbeslisbaarheid’ (239). De bizarre humor
van Oosterhoffs veelstemmige poëzie zorgt ervoor dat dit werk, ondanks de
moeilijkheidsgraad, toch in de mainstream wordt opgenomen. De poëzie van Paul
Bogaert lijkt op een wetenschappelijk project, maar dan wel een project dat alle hoop
op overzichtelijkheid heeft opgegeven. Bij Mustafa Stitou ziet Kregting onder de
schijnbaar heldere parlandostijl een weigering van eenvoudige verklaringen en
positioneringen (in dit geval als ‘knuffelallochtoon’). Holvoet-Hanssen blijkt in zijn
spel ‘extreem serieus’ (100) en iets soortgelijks geldt voor de humor van Erik
Bindervoet, die het teveel van de taal aan het woord laat komen. In de schijnbaar
simpele poëzie van Frida Vogels ontwaart Kregting raakpunten met de complexe
gedichten van Lidy van Marissing. De vadermoord die in het werk van Henk van
der Waal opvalt, blijkt een vorm van zelfmoord, misschien zelfs van moord op de
eigen poëzie. Ook de poëzie van Ouwens is kritisch voor zichzelf en voor de nostalgie
die eerder een constructie blijkt dan een terugkeer naar een vooraf bestaande toestand.
Wijnberg ziet de poëzie als een ‘kennisinstrument’ en is niet vies van een moraal,
maar het gaat dan wel om tentatieve, zelfs experimentele vormen van kennis en
ethiek.
Aansluitend bij deze voorkeur voor het onzuivere, kiest Kregting zowel voor
moeilijke als makkelijke dichters. Ouwens staat hier broederlijk naast popmuzikant
Henny Vrienten. Ook de modieuze stadsdichters krijgen aandacht, onder meer in de
genuanceerde, maar niet kritiekloze bespreking van Ramsey Nasr. Kregting heeft
oog voor de verschillen, maar hij weigert zich op te sluiten in de elitaire dogmatiek
(waarvan hij sporen ziet bij de nochtans door hem gewaardeerde Roggeman en Van
Marissing) én in de al even dogmatische leer van ‘alles moet kunnen’. Poëzie staat
voor hem altijd in de werkelijkheid, ook als ze beïnvloed is door het surrealisme
(zoals bij Laurens Vancrevel) of als ze zich (bij Jozef Eijckmans) verzet tegen de
vanzelfsprekendheid waarmee over werkelijkheid gesproken wordt.
Kregting neemt dus wel degelijk stelling. Maar ondanks de ondertitel,
Confrontaties, is dit geen polemisch boek. De tekststudie primeert. Als Kregting zijn
voorkeuren verwoordt, gebeurt dat rustig en vol zelfrelativering. Evenmin staat dit
boek in de neomarxistische traditie van J.F. Vogelaar, die in de jaren zeventig de
bundel Konfrontaties op het burgerlijk gezelschap van lezers en schrijvers losliet.
Volgens de flaptekst gaan de drieëntwintig stukken ‘met elkaar in debat’ en worden
ze verrijkt door actualiseringen en voetnoten ‘die ditjes en datjes uit eeuwen
geestesgeschiedenis oprakelen’. De relativerende toon is ten dele misleiding, want
uit de noten én de analyses spreekt een indrukwekkende belezenheid. Anderzijds is
de relativering wél betrouwbaar, want Kregting wil niet imponeren. Hij kiepert zijn
boekenkast niet op elke bladzijde om, en als hij het heeft over Derrida's concept sous
rature zegt hij: ‘Maar daar heb ik, Hollander zijnde, slechts óver gelezen’ (221).
In zijn inleidende hoofdstuk verzet Kregting zich tegen de objectiverende
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poëzieanalyse die het mysterie wil reduceren tot eenduidige dieptestructuren.
Evengoed verzet hij zich tegen de zweverig subjectieve lezingen die empathisch
opgaan in de tekst. Kregting eist kennis van zaken. Als hij een dichter bespreekt,
vertrekt hij weliswaar van een concrete en grondige analyse van een gedicht, maar
daarna verbreedt hij zijn gezichtsveld en betrekt hij ongeveer al het andere werk van
de auteur in zijn studie. Ook de context, literair en niet-literair, kan dan aan het woord
komen. Zo begint het hoofdstuk over Hans Kloos met een bespreking van het gedicht
‘Neem een steen’, dat even later in de context van Kloos' oeuvre wordt geplaatst, en
nog wat later in de context van de Maximalen, de poëziekritiek en Bourdieu. Een
uitwaaierende beweging, die Kregting ertoe brengt zichzelf tot de orde te roepen:
‘Allemachtig, heb ik nu onderhand niet genoeg stenen opgepakt? Ik wil werkelijk
terug bij Kloos zien te geraken’ (161). En dat lukt uiteraard. Aan het eind is Kregting
weer waar hij begon, en ook deze terugkeer is iets wat je in vele stukken aantreft.
Meestal laten de interpretaties van Kregting een opeenvolging van uitwaaiering
en terugkeer zien. Daardoor combineert Laden en lossen gedetailleerde tekstanalyses
met ruime situeringen in de context. De stijl van Kregting is literair-essayistisch. Hij
schrijft beeldend, hij volgt de sporen die de gedichten hem aanreiken en vertrekt in tegenstelling tot Halsema, die we zo dadelijk ontmoeten - niet van een theoretisch
concept dat hij wil onderzoeken in teksten. Dat zorgt voor soms onvoorziene
wendingen in de analyse. Het eist veel aandacht van de lezer, want er is hier geen
steeds weerkerend concept, geen rode draad. Een typische Kregting-zin, inclusief
associaties en beeldspraak, naar aanleiding van een vers van Rilke over ‘onze ogen’:
‘Terstond krijgt Rilkes stuip, die doet denken aan de integraal tot de service behorende
voorbereiding van Monsieur Hulot op het tennisveld, haar grens aangemeten in het
bij wijze van spreken allochtone bezittelijk voornaamwoord “onze”’ (245). Polyfoon
kun je dit noemen, want je hoort hier tegelijkertijd de stem van de dichter, de essayist
en de literatuurwetenschapper. Net dat maakt van Laden en lossen een fascinerend
boek.
‘Als de term wit valt worden we esthetisch,’ zegt Kregting ironisch (141). Meer
dan esthetisch is de omvangrijke studie die Yra van Dijk aan het wit in de poëzie
wijdde. In proza is het de zetter ‘die bepaalt waar de regels eindigen in het wit’ (11);
in poëzie doet de dichter dat. Dit essentiële verschil is in de literatuurwetenschap
nauwelijks bestudeerd en daarom is Leegte, leegte die ademt (de titel is ontleend aan
een vers van Faverey) de eerste Nederlandstalige studie over ‘het typografisch wit
in de moderne poëzie’. Van Dijk wijst wel op enkele literairwetenschappelijke
voorgangers als S. Dresden en Roswita Geggus, maar voor het echte werk moet ze
haar heil zoeken bij dichters en filosofen.
Voor de dichters is haar vertrekpunt Stéphane Mallarmé, die in 1897, een jaar voor
zijn dood, Un coup de dés liet verschijnen, typografisch en inhoudelijk nog steeds
een van de merkwaardigste gedichten uit de literatuurgeschiedenis. Van Dijk verbindt
het met de poëtica van Mallarmé, die met woorden stilte wou scheppen en de dingen
wou laten verdwijnen ten faveure van de idee. Zijn typografie was beïnvloed door
reclametechnieken en door de visuele en figura-
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tieve poëzie, waar het gedicht als een icoon de vorm aanneemt van een herkenbaar
object, zoals een vlinder of een sterrenconstellatie. Maar de vorm was niet langer
een versiering of een lokmiddel: hij werd de inhoud zelf. De idee moest in de materiële
vorm van het gedicht verschijnen, via het wit en de daarmee samenhangende
ontregeling van de lineaire zinsbouw. Stilte, verdwijning, iconische vorm,
grammaticale ontregeling en verbreking van het lineaire zijn enkele kernwoorden
die Van Dijk op het spoor zetten van de vele functies die het wit in de poëzie kan
vervullen.
Ze volgt dat spoor aan de hand van Blanchot, die op theoretisch vlak dezelfde rol
vervult in deze studie als Mallarmé op het poëtische. Hij ziet poëzie als de poging
om via de materialiteit van de taal te zoeken naar een oorsprong à la Euridyke, een
onvatbare en onuitspreekbare afwezigheid. Het wit speelt hier een belangrijke rol:
het onderstreept de materiële gestalte van het gedicht, het zorgt voor de grens én de
overgang tussen de woorden, het laat zien dat er méér nodig is dan taal om het
onvatbare te suggereren en zo maakt het meteen duidelijk dat de poëzie haar doel
nooit zal bereiken. Euridyke zal niet terugkeren naar de bovenwereld: het onvatbare
blijft suggestie, tussen het wit en het zwart van het gedicht.
Uit die tussenpositie distilleert Van Dijk haar leeshouding: ze wil gedichten lezen
als ‘drempelgebieden’, waarin iemand met iets (namelijk woorden) probeert het Niets
te benaderen - een poging die gedoemd is te falen, maar die in de open plekken het
onvatbare blijft suggereren. Dat klinkt misschien wazig, maar Van Dijk heeft een
ongewoon heldere en vlotte stijl. Ze gebruikt opsommingen en lijstjes van kenmerken
(‘een eerste kenmerk van het zwijgen; een tweede kenmerk...’) zodat de lezer heel
precies ziet wat ze bedoelt. En ze heeft een vrij eenvoudig functionalistisch denkkader:
als er wit in een gedicht gebruikt wordt, heeft dat volgens haar een functie. Die
functies wil ze zo duidelijk mogelijk in kaart brengen.
Daarvoor toetst ze haar leeshouding aan vier moderne Nederlandse dichters die
bewust gebruik maken van het wit en die allemaal iets hebben met Mallarmé: Leopold,
Van Ostaijen, Nijhoff en Faverey. In een intermezzo komt ook Paul Celan aan bod.
Bij hem wordt het wit verbonden met de spanning tussen spreken en zwijgen,
historisch ingebed in de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. De Duitse taal moet
de joodse trauma's van de Shoah uitdrukken en heeft daarvoor de hulp van het wit
nodig. Celans taal staat aan de rand van de stilte, het zwijgen dat soms een verzwijgen
wordt, de leegte die soms doodsverlangen wordt, de dialoog die vaak mislukt en
strandt in de schaduwzijde van de taal.
De vier Nederlandse dichters krijgen elk een afzonderlijk hoofdstuk, dat steeds
volgens hetzelfde stramien verloopt. Na een inleiding met een korte literair-historische
situering, volgt de stand van zaken van het onderzoek rond de dichter. Daarna worden
de centrale thema's en de poëtica toegelicht. De volgende stap is het ‘atelier’, waarin
drie cruciale gedichten aan een close reading worden onderworpen. De functies van
het wit die daaruit te voorschijn komen, worden genuanceerd en uitgebreid in het
voorlaatste onderdeel, namelijk ‘het

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

54
typografisch wit’ in het werk van de dichter. Tot slot volgt een samenvatting. Hoewel
deze werkwijze soms leidt tot herhalingen en variaties, zorgt ze ook voor een welkome
helderheid.
Bij Leopold wijst Van Dijk op een zestal functies van het wit: de poëticale (de
witruimte drukt het dichterlijke ideaal van rust en leegte uit); de iconische (de vorm
van het gedicht toont de inhoud, onder meer door de lengte en de verdeling van de
regels); de filosofische (het wit als ontmoetingsruimte voor epicurische en stoïsche
opvattingen), de thematische (het wit als openheid en onvoltooidheid), de liminale
(het wit als drempel) en de bewegingsfunctie (het wit als overgang van het ene woord
naar het andere). Met steeds andere nuances duiken deze functies op in het werk van
de drie andere dichters. Er verschijnen ook nieuwe functies. Bij Van Ostaijen is het
wit cruciaal voor het ritme (ritmische functie), het rekken van de tijd (temporele
functie) en de verstoring van de syntaxis (grammaticale functie).
Bij Nijhoff is het wit de overgang tussen het woord en het hogere, de mens en de
geest, de aarde en de hemel. Veel functies komen hier samen, onder meer de
thematische en de poëticale. Poëzie wordt zelfopheffing. Nijhoff meent dat ‘het
gedicht het zonder de maker moet doen’ (265) en het wit is een handige verdwijnplek
voor die maker. Als drempel staat het wit hier vooral in het teken van de spanning,
zegt Van Dijk, en niet in dat van de synthese, zoals vele traditionele lezingen willen.
Ook bij Faverey is er geen synthese en is het wit vooral een verdwijnplek, maar dan
in een veel extremere vorm, die meer gefragmenteerd en zelfbewust is. Intermedialiteit
(met verwijzingen naar de stiltes in de muziek van Couperin) en intertekstualiteit
(onder meer Sappho en Zeno) dragen bij tot die zelfbewuste vorm.
In het slothoofdstuk probeert Van Dijk de functies van het wit ‘in elkaar te
schuiven’ tot een model waarin het wit tien rollen speelt. Hoe die synthese exact
plaatsvindt en welke de verhouding is tussen de functies, is niet helemaal duidelijk.
In geen geval zijn de functies van hetzelfde niveau. Zo is de liminale functie
overkoepelend (alle andere functies hebben iets te maken met de drempel) en zou je
de filosofische kunnen onderbrengen bij de thematische. De schotten tussen de
functies zijn poreus. Zo is de grens tussen filosofie en poëtica wazig, net als die
tussen ‘zelfreflexieve beweging’ (de negende functie) en stilstand-in-beweging (de
temporele functie). Ook in de analyses van de gedichten lopen de functies vaak door
elkaar. Dat weet Van Dijk zelf ook wel, maar misschien had het model systematischer
gekund.
Veel meer dan het woord is het wit afhankelijk van de lezer. Zo is de poëticale
functie van het wit een vorm van impliciete metafictie (of metapoëzie), die voor de
volle honderd procent afhankelijk is van de lezer. Hij, of in dit geval zij, projecteert
op dat wit extrapoëtische uitspraken van de dichter. Dat is geen bezwaar, maar het
maakt de interpretatie veel opener dan sommige literatuurwetenschappers zullen
aanvaarden. Net die openheid lijkt mij echter de sterkte van Leegte, leegte die ademt.
Het is een boek dat ogen opent voor poëtische dimensies die meestal onopgemerkt
blijven.
Daar waar Van Dijk van dichters en filosofen vertrekt om het niet-verwoorde
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in de poëzie te systematiseren, vertrekt J.D.F. van Halsema in Epifanie van een
theoretisch concept, de epifanie, om de literaire verwoording van het onvatbare te
bestuderen in het werk van Gorter, Van Deyssel, Nijhoff en in mindere mate Leopold.
Zijn benadering omvat een vijftal niveaus: een gedetailleerde tekstanalyse van enkele
gedichten; een onderzoek naar de evolutie van de epifanie binnen het werk van de
schrijvers; een vergelijking tussen de auteurs op het vlak van hun epifanische
structuur; een contextualisering die de epifanie verbindt met maatschappelijke en
filosofische ontwikkelingen in de negentiende eeuw, en tot slot een vergelijking met
buitenlandse auteurs die door de epifanie bevangen waren. Met één concept bestrijkt
Van Halsema dus een groot gebied, zonder één moment het contact met de concrete
literaire tekst te verliezen. Dat is de grote verdienste van dit kleine boekje, dat zich
bescheiden aandient als ‘een eerste, essayerende verkenning van wat in allerlei
opzichten nader bestudeerd zou moeten worden’ (5-6).
De theorie staat hier in dienst van de praktijk. Ze komt kort aan bod in het tweede
hoofdstuk - het eerste bevat een analyse van Gorter. Van Halsema wil de epifanie
niet klasseren, hij wil geen nieuwe theorie ontvouwen. Hij zoekt naar een bruikbaar
begrip van het verschijnsel, en vindt dat in zijn korte, maar goed geïnformeerde
hoofdstuk twee. Hij definieert de modern-literaire epifanie (die zich onderscheidt
van de klassiek-religieuze) als ‘een zich aan de ratio onttrekkende, plotselinge, kort
durende, diep inwerkende ervaring waarin een zintuiglijk waarneembaar element in
de gewone, alledaagse werkelijkheid een niet binnen een gangbaar kader te plaatsen
reactie oproept bij wie het ondergaat’ (35).
In de poëzie leidt die extreme waarneming vaak tot experimentele formuleringen;
in het proza doorbreekt ze de verhaallijn en zorgt ze ervoor dat het proza poëtischer
wordt. De zelfonteigening die daar vaak mee gepaard gaat, past in de ontwikkeling
van de negentiende-eeuwse samenleving, met haar industrialisering en democratisering
(die aandacht vraagt voor het gewone), de teloorgang van externe houvasten als de
geïnstitutionaliseerde religie, en de toenemende gerichtheid op de eigen psyche en
binnenwereld. Via de epifanie laat Van Halsema dus iets zien van literaire genres en
extraliteraire contexten.
Maar wat hem het meest interesseert is de tekst zelf. Epifanie vertrekt van Gorters
regel ‘het was alsof ik waar werd’. Dat vers komt uit een titelloos gedicht dat Gorter
schreef in zijn door Spinoza beïnvloede periode, die duurde van 1892 tot 1896. De
epifanie heeft in deze fase wat van haar wildheid verloren: ze is serener geworden,
suggereert eerder samenhang dan fragmentatie, eerder bezinning dan extase. Het
zintuiglijke (ge)waarworden wordt een filosofisch waar worden. Bij de vroege Gorter,
die van Mei en enkele latere sensitivistische gedichten, was de zintuiglijke ervaring
álles: onvertaalbaar, momentaan, extatisch. Niet Spinoza wees hier de weg, wel de
Engelse romantici, de Franse naturalisten (vooral Zola), Van Deyssel en tot slot
Nietzsche en Schopenhauer. Die mix zorgde voor een epifanie die modernistischer
was dan de spinozistische. Gorter evolueerde dus weg van het modernisme. Zijn
werk, zijn evolutie, zijn (inter)nationale voorbeelden verduidelijkt Van Halsema via
een analyse van
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de epifanie in het werk van Gorter voordat die zich tot het marxisme wendt.
Voor Van Deyssel doet Halsema hetzelfde. De vroege Van Deyssel ziet de epifanie
als een bevrijdende destructie van rationele en maatschappelijke beperkingen. ‘Positief
nihilisme’ noemt Van Halsema dat. Het werkt door in het beroemde dertiende
hoofdstuk van Een liefde (1887) en het evolueert naar een minder destructieve
ervaring, die meer open staat voor de klassieke, door de religie geïnspireerde epifanie.
Het beïnvloedt ook de jonge Gorter en via die omweg Leopold. Bij die laatste is de
epifanische ervaring modern omdat ze een vraag is in plaats van een antwoord. Ook
Leopold ondergaat de invloed van Spinoza, en ook bij hem evolueert de epifanie
naar een serenere versie die een dialoog aangaat met de klassieke versie - al is die
dialoog bij hem minder beschouwend en filosoferend dan bij Gorter. De poëzie blijft
bij hem op de voorgrond, de filosofie op de achtergrond. Als er gefilosofeerd wordt,
gaat het over de poëzie, en is er dus sprake van metapoëzie, niet van metafysica.
Iets soortgelijks geldt voor Nijhoff, die poëzie epifanisch noemt. Enerzijds verzet
ze zich tegen de burgerlijke orde en de traditionele voorschriften van de heldere
poëzie; anderzijds sluit ze aan bij een traditie vol christelijke patronen en symbolen.
In die ambivalentie gedijt de poëzie van Nijhoff. Op een andere manier dubbelzinnig
is Verwey: voor hem is de epifanie een icoon van de dynamiek en de samenhang die
de kern van het leven uitmaken, maar tegelijkertijd richt ze zich tegen de burgerlijke
en religieuze indamming van die dynamiek.
Dubbelzinnig is de epifanie. Maar ondubbelzinnig demonstreert Van Halsema de
kracht van dit concept voor de literatuurstudie en -geschiedenis. In de laatste
bladzijden opent hij nieuwe perspectieven; de band tussen epifanie en stromingen
als symbolisme en naturalisme; de link met de christelijke traditie en onze eigentijdse
maatschappij; de lotgevallen van het begrip in recente tijden. Het valt te hopen dat
Van Halsema ook daarover zal schrijven. Zo wordt het poëtische leven van de
literatuurstudie bestendigd.
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Alice van Kalsbeek
........... Extra-intra vice versa
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
Dit is de laatste kroniek over leermiddelen in Neerlandica extra Muros. Tegen de
tijd dat het volgende nummer verschijnt, heet dit tijdschrift immers Internationale
neerlandistiek. Hoewel het gebruik van de termen ‘intra muros’ en ‘extra muros’ in
principe losstaat van NEM, zou het mij niet verwonderen als die termen daarna ook
een zachte dood zouden sterven. Ik grijp de kans nog één keer de oude terminologie
te bezigen in het kader van de beschrijving van leermiddelen: in deze kroniek bespreek
ik publicaties van ‘extra’ en ‘intra muros’ en schets kort de ontwikkeling van
leermiddelen voor zover het de relatie tussen ‘extra’ en ‘intra’ betreft.
Toen ik in 1974 mijn eerste les Nederlands gaf aan wat toen nog ‘buitenlanders’
heetten, gebruikte ik Introduction to Dutch van William Z. Shetter (derde uitgave
1973). Het onderwijs Nederlands aan anderstaligen in Nederland stond in de
kinderschoenen, materialen moesten nog worden ontwikkeld en daarom gebruikten
docenten de leergangen die voor het Nederlands als vreemde taal waren gemaakt, in
het bijzonder die voor Engelstaligen, naast ‘Shetter’ ook Lagerwey's Speak Dutch
(1968). De eerste methode voor een breed publiek, waarin alle vaardigheden waren
geïntegreerd en die niet voor één specifieke taalgroep was bedoeld, was Levend
Nederlands. Een audiovisuele cursus Nederlands voor buitenlanders (1975). Deze
leergang kwam tot stand door samenwerking van de Universiteit van Cambridge en
de afdeling talenpracticum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Levend
Nederlands hanteerde als voertaal het Nederlands. Generaties anderstaligen binnen
en buiten het taalgebied zijn opgevoed met Kees Bergsma en John King, geflankeerd
door Anneke.
Daarna keert het tij. Door de komst van migranten en vluchtelingen naar Nederland
en België in de jaren tachtig neemt NT2 een grote vlucht. Een stroom aan leermiddelen
verschijnt op de markt, waarvan een groot deel hun weg vindt over de taalgrens heen.
Leergangen als Code Nederlands, Help! en de Delftse methode zijn extra muros even
bekend als in Nederland. De tegenbeweging is op een enkele uitzondering na
uitgebleven. Zo'n uitzondering is bijvoorbeeld Taal vitaal, een leergang die ontwikkeld
is voor Duitstalige leerders van het Nederlands en daarna bewerkt voor de Nederlandse
markt. Dat betekent uiteraard niet dat men stil heeft gezeten buiten de muren.
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Uitspraakleer Nederlands voor Franstaligen1
Uitspraakleer Nederlands voor Franstaligen is een uitvoerige beschrijving van de
Nederlandse uitspraak, waaronder wordt verstaan: afzonderlijke klanken,
assimilatieverschijnselen, woordklemtoon en zinsaccent. In acht hoofdstukken komen
aan de orde: de spraakketen en de spraakorganen, de klanken van het Nederlands,
assimilatie, prosodie, woordklemtoon, zinsaccent, uitspraakvariatie in het
Nederlandstalig taalgebied en de uitspraak van Franstalige leerders van het
Nederlands. De bijlagen bevatten lijsten van de gebruikte symbolen en een lijst met
fonetische transcripties van de tweeduizend meest frequente woorden van het
Nederlands en van woorden die problematisch zijn voor Franstaligen.
Bij het beschrijven van de klanken wordt steeds hetzelfde stramien gevolgd:
kenmerken, spelling, voorbeelden, oefeningen. Bij de klinkers valt onder kenmerken
ook de manier van realiseren: tongstand, lippenstand, gespannenheid, lengte, tongpunt.
Bij de medeklinkers wordt in sommige gevallen volstaan met karakteriseringen als:
‘De /m/ is een stemhebbende bilabiale nasaal’, in andere gevallen, bijvoorbeeld bij
de /r/, wordt veel meer informatie gegeven. Naast klinkers en medeklinkers worden
ook semivocalen (/w/ en /j/), tweeklanken en Franse klanken, zoals in ‘en passant’,
‘bon ton’, ‘elektricien’ en ‘parfum’ besproken. In de algemene beschrijving van
klanken en prosodie staat, waar dat nuttig is, informatie die relevant is voor de
Franstalige leerder (aangegeven met FR in de marge). Bij de beklemtoning van
samenstellingen lezen we bijvoorbeeld: ‘In samenstellingen ligt de woordklemtoon
over het algemeen op het eerste samenstellende woord. Voorbeelden:
aanpassingsvermogen, aardappel, etc’. Hier doet zich een contrast voor met het
Frans.
Het boek gaat vergezeld van een cd met 85 oefeningen, die voornamelijk bestaan uit
de ingesproken voorbeeldwoorden. De cd is ingesproken door een zevental mannen
en vrouwen, onder wie twee Vlamingen. De geluidskwaliteit is goed, op één oefening
na, die bij mij vervormd overkwam (oefening 19). De bij oefening 2 gemaakte fout
om twee verschillende spreeksters (NL en VL) de twee delen van een
discriminatie-oefening te laten inspreken (graf-graaf) waardoor de te discrimineren
klanken moeilijk zijn te onderscheiden, omdat er ook andere verschillen in uitspraak
zijn (de g en de r), is bij latere oefeningen kennelijk hersteld. Een beetje storend is
dat de slot-n, waarvan wordt gezegd dat die in het Nederlands niet wordt uitgesproken
in posities als in ‘hebben’, in sommige oefeningen heel duidelijk te horen is, met
name in oefening 54, waar de ene spreker hem wel uitspreekt en de andere niet. Maar
dit zijn slechts schoonheidsfoutjes in de voor het overige duidelijk ingesproken
woorden en zinnen.
Uitspraakleer is bedoeld voor een vrij breed publiek: ‘(...) docenten en studenten
Nederlands aan Franstalige universiteiten en hogescholen, leraren Nederlands, alsook
docenten op lerarenopleidingen en op instituten toegepaste taalkunde’. De
beschrijvingen vereisen een hoog niveau van taalvaardigheid in het Nederlands, dus
voorzover studenten ermee willen werken, kan dat alleen als ze behoorlijk gevorderd
zijn. Uit de inleiding maak ik echter op dat een belangrijk
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argument voor het schrijven van dit boek nu juist was dat aan uitspraak en intonatie
te weinig aandacht wordt besteed in het vreemdetalenonderwijs en dat men daar al
in het begin aandacht aan moet geven. Dat zou de indruk kunnen wekken dat het een
uitspraakcursus is voor beginnende of halfgevorderde leerders van het Nederlands.
Niets is minder waar. Uitspraakleer is geen cursusboek, geen oefenboek, maar een
theorieboek dat gebruikt kan worden in het fonetiekonderwijs aan (Franstalige)
studenten Nederlands. Het is een rijk boek, dat een schat aan voorbeelden bevat bij
alle verschijnselen, waaruit ook docenten Nederlands als vreemde taal kunnen putten.
Ten slotte bevat Uitspraakleer een groot algemeen gedeelte (niet specifiek voor de
Franstalige leerder), zodat het interessant is voor een veel grotere doelgroep dan
Franstaligen. Ik hoop dan ook dat deze uitvoerige beschrijving haar weg vindt over
de grens van Franstalige landen heen en spreek de wens uit dat er een vervolg komt
in de vorm van een Uitspraakcursus Nederlands (voor Franstaligen). Uitspraakleer
vormt daarvoor een uitstekende basis.

Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen bevat driehonderd vragen met antwoorden en voorbeelden uit
en voor het onderwijs Nederlands als tweede taal. Het boekje is bedoeld voor
docenten, ‘als hulpmiddel bij de voorbereiding van een les. Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat de hier bijeengebrachte vragen en antwoorden integraal in de les
behandeld worden’. En voor studenten, als ‘een soort woordenboek. Dit is geen
LEESboek, dat je van begin tot eind doorleest. Het is ook geen STUDIEboek’. Terecht
wordt hier het vingertje geheven. Je weet maar nooit wat mensen doen met je boekje.
De vragen zijn geordend in tien hoofdstukken, die soms een grammaticaal
onderwerp als titel hebben (‘spelling en uitspraak’, ‘woordvolgorde’, ‘woorden en
uitdrukkingen’), soms aangeven waarop de vragen betrekking hebben (‘groot/grote
groter grootst, stoel stoelen - jongen jongens, willen kunnen zullen mogen moeten
proberen). Deze titels geven al aan dat er een minimum aan grammaticale termen
wordt gebruikt.
De selectie van de vragen komt voort uit de lespraktijk: het is een verzameling die
de auteurs in een jarenlange ervaring als NT2-docent hebben vergaard. Achter in het
boekje staat een index van alle vragen op alfabet.
Het boek is uitgevoerd in een handzaam formaat: A5 met ringband. Bij iedere vraag
staat een blokje met een nummer en het trefwoord van de vraag. Eerst wordt de vraag
vermeld, dan een aantal voorbeeldzinnen en daarna in het kort een advies, een
conclusie, een regel. Als voorbeeld volgt hier de eerste vraag uit het eerste hoofdstuk,
een vraag die alle docenten wel eens hebben gehad:
jij-u ->
Hoe heet jij? Hoe heet u? Wat is het verschil?
Hoi, hoe heet jij?
Hallo Anita, waar woon jij? En jij, Peter? Waar woon jij?
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En u meneer, hoe heet u?
Dag mevrouw, waar woont u?
Dus: jij tegen Peter en Anita - u tegen meneer, mevrouw.
Jij tegen vrienden, jongeren - u tegen onbekenden, ouderen.
De auteurs hebben de voorbeelden ontleend aan de Delftse methode, waar zij mee
werken. Ze suggereren docenten de voorbeelden te vervangen door voorbeelden die
de studenten al kennen, uit het eigen lesmateriaal. Met die suggestie ben ik het eens,
maar uit mijn praktijk van trainer weet ik dat docenten juist het zoeken van de
geschikte voorbeelden tijdrovend en ingewikkeld vinden. Dus wat mij betreft, kan
het boek ook zonder die vervanging zijn diensten bewijzen. Veelgestelde vragen is
een overzichtelijk naslagwerkje, heel nuttig voor (beginnende) docenten en
(half)gevorderde studenten.

Hogerop!
Hogerop! is voorzover ik weet de eerste geïntegreerde leergang die bedoeld is voor
hoog opgeleide anderstaligen die het Staatsexamen NT2 programma II of het
PAT-examen van het Certificaat Nederlands als vreemde taal al hebben behaald. Het
begeeft zich op niveau B2/C1 van het Europees Referentiekader. Als doelgroep
worden zowel anderstaligen in Nederland als studenten Nederlands in het buitenland
genoemd. De leergang bestaat uit zeven hoofdstukken, waarvan de volgende
taalhandelingen het vertrekpunt vormen: informatie geven en vragen, meningen
uitwisselen en verdedigen, spreken over extreme zaken en gebeurtenissen, kritiek
geven en daarop reageren, omgaan met openheid en discretie, over emoties spreken
en het hanteren van humor. Alle vaardigheden komen in ieder hoofdstuk aan bod:
lees-, luister-, spreek-, schrijfvaardigheid, woordenschat, grammatica en prosodie.
De teksten zijn authentiek of gebaseerd op authentieke teksten. Het boek bevat ten
slotte bijlagen met sleutels, extra oefeningen over moeilijke grammaticale
onderwerpen en de transcripten van luisterfragmenten.
Wat betreft de opbouw staat er in de inleiding: ‘De indeling kent geen oplopende
moeilijkheidsgraad. Wel hebben we gestreefd naar een cyclische opzet:
taalhandelingen, idioom en eventueel bijbehorende grammatica komen zoveel
mogelijk terug in (een) ander(e) hoofdstuk(ken). In die zin is het niet aan te bevelen
de hoofdstukken door elkaar te behandelen of hoofdstukken over te slaan’.
Idioom, spreekwoorden en uitdrukkingen krijgen de nodige aandacht. De selectie
daarvan doet regelmatig oubollig aan: bij uitdrukkingen met klinkerrijm kan ik me
nog wel vinden in ‘in geuren en kleuren’ en ‘mijn en dijn’, maar ‘wijntje en trijntje’?
Moeten anderstaligen van dit niveau weten wat ‘een sloddervos’, ‘een lapzwans’,
‘een pietlut’, ‘een lamme goedzak’ is? En ‘asjemenou’ is met het verdwijnen van de
tv-figuur Loeki de Leeuw toch een
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historisch woord geworden? Ook sommige filmfragmenten zijn aardig gedateerd
(1996, 1999). Leesteksten zijn voor een groot deel afkomstig uit Nederlandse kranten
en tijdschriften. Zowel lees- als luisterfragmenten zijn van een behoorlijke lengte,
wat voor deze doelgroep geen probleem hoort te zijn. Het geheel is verluchtigd met
enkele cartoons en foto's.
Een van de sterke punten van Hogerop! is de integratie van cultuur en taal. Ieder
hoofdstuk begint met een korte introductie van de culturele lading van het onderwerp:
‘Het voelen van emoties staat los van de cultuur waarin we zijn opgegroeid. Mensen
komen immers allemaal met ongeveer dezelfde vermogens ter wereld en emoties
horen daarbij. Het tonen van en praten over emoties is echter wel cultuurgebonden.
Nederlanders staan niet bekend als emotionele mensen bij uitstek, (...).’ Daarnaast
wordt culturele bias van teksten geëxpliciteerd en teruggekoppeld naar de leerder.
Naar aanleiding van een leestekstje over Máxima wordt bijvoorbeeld gevraagd: ‘Wat
vindt u van de eerste indrukken van de prinses? Herkent u ze? Wat vindt u van haar
conclusie? Herinnert u zich nog wat u het meest verbaasde toen u pas in Nederland
was?’ Sommige teksten (uit de boekjes van Kaldenbach, 1997) geven stereotiepe
informatie, maar door de vragen wordt de stereotypering ter discussie gesteld: ‘Bent
u het eens met de schrijver? Kunt u voorbeelden geven?’
De vormgeving is van het soort soberheid waar je even doorheen moet bijten:
zwart-wit, veel tekst op een pagina, weinig foto's. Hogerop! bevat van alles wat en
dat is tegelijk ook de beperking: mensen die hogerop (hoger dan B1/B2) willen op
het gebied van de taal volgen veelal een bepaald profiel en zijn dus meer gebaat bij
het ontwikkelen van de taalvaardigheid in een specifiek domein. Voor mensen die
de algemene taalvaardigheid willen perfectioneren is Hogerop! echter een aardige
keus.

Dicht/Vorm
Dicht/Vorm is een multimediaal lespakket waarin poëzie en filmkunst worden
gecombineerd. Er zijn twee pakketten: Dicht/Vorm modern en Dicht/Vorm klassiekers.
Dicht/Vorm klassiekers bevat ‘tien hoogtepunten uit zeshonderd jaar
poëziegeschiedenis’, van het Egidiuslied uit ca. 1400 tot ‘Poëzie is kinderspel’ van
Lucebert uit 1968: gedichten van P.C. Hooft, Piet Paaltjens, Herman Gorter, J.H.
Leopold, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg en Remco Campert.
De makers van de films kregen de opdracht animatiefilms te vervaardigen bij een
gedicht en zich te laten inspireren door de beeldende kunst van de tijd waarin het
gedicht is gemaakt. Het resultaat is verrassend, met soms onverwachte combinaties
van films en gedichten. Bij het lieflijke, tedere gedicht ‘Zie je ik hou van je’ van
Herman Gorter hoort een bizar filmpje over een sprekend
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wassen beeld met een vervormde stem. De filmmaker liet zich inspireren door Jan
Toorop. Een dergelijke combinatie alleen al vormt aanleiding tot discussie. Met de
films afzonderlijk kunnen ook opdrachten worden gedaan. De studenten kan
bijvoorbeeld gevraagd worden waarover het gedicht gaat nadat ze alleen de beelden
hebben gezien (zonder geluid).
Dicht/Vorm modern bestaat uit vijftien gedichten met bijbehorende films en een
documentaire. De gedichten zijn van auteurs die rond de millenniumwissel zijn
doorgebroken, een generatie die zich onderscheidt door de veelal toegankelijke en
humoristische stijl en de interesse voor andere media, zoals Ingmar Heytze, Hagar
Peters, Ramsey Nasr, Mustafa Stitou en Ruben van Gogh. Vijftien filmmakers kregen
de opdracht een eigen interpretatie te geven van en zich te laten inspireren door de
gedichten. Het is een afwisselende verzameling films: abstracte, figuratieve,
cartooneske, enzovoort.
Dicht/Vorm is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in Nederland.
De keuze voor het eigentijdse en multimediale sluit aan bij hun wereld. Ook de
opdrachten zijn daarop afgestemd. Het pakket is echter zeker interessant voor
studenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten. Aan de hand van dit materiaal
is het mogelijk allerlei aspecten van cultuur geïntegreerd aan de orde te stellen:
literatuur(geschiedenis), animatiegeschiedenis, kunstgeschiedenis, animatietechniek,
rijmvormen, enzovoort. Maar omdat de filmpjes kort zijn, kunnen ze ook tussendoor
in de taallessen een leuke afwisseling vormen.
De opdrachten kunnen zo nodig aangepast worden door de docent. De
docentenhandleiding bevat overigens in de bijlage een ‘Poëziechecker’ en een
‘Animatiechecker’ met algemene vragen die bij ieder gedicht respectievelijk iedere
film gebruikt kunnen worden. Dicht/Vorm modern werd in 2004 onderscheiden met
de Comenius Medaille voor het beste Europese educatieve multimediaproject.
Aan te raden!

Totaal
Dan nog een vermeldenswaardige vondst. Geen aanrader, maar een illustratie van
de zich herhalende geschiedenis (of plagiaat). Totaal. Basiscursus Nederlands voor
anderstaligen van drs. Anneke van den Broek, vierde herziene versie, vertoont
opmerkelijk veel overeenkomsten met Levend Nederlands. Hoofdstukken zijn
opgebouwd uit dezelfde elementen: lange dialogen (vijftig tot tachtig regels), een
woordenlijst, vragen bij de tekst, samenvatting, structuuroefeningen, huiswerk,
aanvullende woordenlijst. De introductie voor de student wordt in vier talen gegeven:
Voor de cursist - For the student - Pour l'étudiant - Für den Kursteilnemer. Het boek
bevat echte structuuroefeningen:
Hij drinkt iets - Zij drinkt niets.
Hij ontmoet iemand. - Zij ontmoet niemand. Of deze:
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Karin koopt om vijf uur een nieuwe jas? - Ja, om vijf uur koopt ze een nieuwe jas.
Kees leest om vier uur een boek? - Ja, om vier uur leest hij een boek.
‘De samenvatting van de dialoog geeft de inhoud ervan weer in iets andere
bewoordingen en kan in de exploitatiefase gebruikt worden, bijvoorbeeld als dictee
of als leesstuk’ lees ik in Totaal. De inleiding van Levend Nederlands vermeldt: ‘De
samenvatting kan ook in het exploitatiestadium gebruikt worden, bijvoorbeeld als
dictee of leesstuk’. Exploitatiestadium? Kees Bergsma is Kees Berg geworden (of
Mark Boomsma).
Verder lezend stuit ik op de volgende passage: ‘Bent u ook wel eens in een kiosk
of in een krantenwinkel geweest? En hebt u toen ook wel eens gedacht: wat zijn er
toch veel kranten en tijdschriften? Iedereen heeft natuurlijk zijn favoriete krant of
tijdschrift’. Opeens klinkt de stem van Ilse.... met haar deftige, dunne ‘l’ in mijn
hoofd: ‘Heeft u in een kiosk of krantenwinkel ook wel eens gedacht wat zijn er toch
een boel verschillende bladen? Of: waar staat mijn eigen favoriete blad?’ (Code
Nederlands, les 9). Zoals gezegd: je weet nooit wat ze met je boekjes doen. Levend
Nederlands leeft.
Ten slotte wil ik uw aandacht vestigen op een grammatica voor Italiaanstaligen:
Ross, Dolores en Koenraads, Elisabeth: Grammatica neerlandese di base.
Milaan: Editore Ulrico Hoepli. 2007. 184 pp. ISBN 978 88 203 3878 7. €18.
Mijn Italiaans is niet zo goed dat ik dit boek kan bespreken, maar ik wilde het niet
onvermeld laten. In eenentwintig hoofdstukken wordt de Nederlandse grammatica
behandeld. Aan het eind van ieder hoofdstuk een paar oefeningen, in totaal negentig,
met sleutel. Appendices: sterke werkwoorden en bijwoorden. Het boek ziet er goed
uit.

Besproken titels
BLOM, ALEID EN CONNY WESDIJK: Veelgestelde vragen in de NT2-les.
Antwoorden & voorbeelden. Amsterdam, Boom, 2007. 172 pp. ISBN 978 90
8506 398 8. €14, 50.
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BROEK, DRS. ANNEKE VAN DEN: Totaal. Basiscursus Nederlands voor
anderstaligen. Efficace 2000, 2006 (vierde herziene versie). €59,50.
Cursistenboek 281 pp. ISBN 90 805453-1-7.
Audio-cd's (7) ISBN 90 805453-2-5. CD-rom (mp3-bestanden) ISBN 90
805453-4-1. Docentenhandleiding ISBN 90 805453-3-3.
Dicht/Vorm. Utrecht: il Luster Producties 2004, 2005.
www.dichtvorm.nl Dicht/Vorm Modern. Lespakket €19,90: dvd met de
animatiefilms en een documentaire; docentenhandleiding; toegangscode
beschermde website.
Dicht/Vorm klassiekers. Lespakket €32,50: dvd met de animatiefilms en een
documentaire; bloemlezingen gedichten; docentenhandleiding; toegangscode
beschermde website. Dvd Modern €15,50. Dvd Klassiekers €19,90.
GEURTSEN, WINNIE ET AL.: Hogerop! De puntjes op de i. Nederlands voor
vergevorderde anderstaligen. Utrecht: NCB uitgeverij. 2006.
ISBN 90 5517 258 8. Boek, 260 pp. €35. Dvd €29,50. Boek en dvd in één pakket
€50.
HILIGSMANN, PHILIPPE (M.M.V LAURENT RASIER): Uitspraakleer Nederlands
voor Franstaligen. Wolters Plantyn. 2006. Boek 212 pp. en cd ISBN 978 2 8010
5448 2.

Eindnoten:
1 Ik bespreek dit boek niet als foneticus of fonoloog, want dat ben ik niet, maar als didacticus,
me daarbij realiserend dat ik het boek niet in al zijn facetten recht doe. Hopelijk doen anderen
dat elders.
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Marion Boers
........... Nog één keer kijken naar Rembrandt
Rembrandt was een man van weinig woorden. Een tijdgenoot beschreef hem als een
norse kerel die volledig opging in zijn werk. Vierhonderd jaar na dato blijken er
echter heel veel woorden nodig te zijn om de verschillende aspecten van zijn oeuvre
te analyseren. Uit de lawine van boeken die het afgelopen jaar verscheen, blijkt dat
er zeer veel verschillende manieren zijn om naar de schilderijen en prenten van
Rembrandt te kijken en dat zou ik willen illustreren aan de hand van deze bespreking
van een viertal boeken, te beginnen met Het Rembrandt boek van Ben Broos. De
titel suggereert dat we te maken hebben met een lijvige foliant, waarin we alles
kunnen vinden wat we over de schilder zouden willen weten. Om met het eerste te
beginnen; niets is minder waar. Het is een relatief klein boek dat is verschenen in
een serie die wordt uitgebracht door Waanders, waarin ook titels figureren als Het
boerderij boek, Het keramiek boek, Het Haagse School boek, ja zelfs Het Ajax boek.
De opzet van deze serie is om in kort bestek een overzicht te geven van het cultureel
erfgoed door de eeuwen heen aan de hand van ongeveer 450 fraaie afbeeldingen met
informatieve teksten die zijn geschreven door vooraanstaande experts op het gebied.
Klein maar fijn zou men dus kunnen zeggen en Waanders heeft voor het deeltje over
Rembrandt met Ben Broos een goede keus gemaakt. Hij is niet alleen een groot
Rembrandt-kenner, maar ook een rasverteller die erin is geslaagd om een bondig
maar tegelijkertijd ook bewonderenswaardig uitgebreid overzicht te geven van het
leven en werk van onze beroemdste schilder uit de Gouden Eeuw. Het boek is
chronologisch van opzet met inleidende hoofdstukken over het leven en de artistieke
ontwikkeling van Rembrandt. Broos neemt ons vervolgens mee langs alle
hoogtepunten in zijn oeuvre en hij vertelt bij de afzonderlijke kunstwerken die
wetenswaardigheden die ons kijkplezier verhogen. Hij vertelt niet alleen wat
Rembrandt schilderde, maar bijvoorbeeld ook waarom hij bepaalde thema's juist op
die manier uitbeeldde en wat de kunstwerken zo bijzonder maakt vergeleken met die
van zijn tijdgenoten. Het boekje biedt niet alleen een prachtig overzicht van alle
schilderijen, maar er is ook aandacht besteed aan de prenten en tekeningen. In de
informatie over de schilderijen is veel bronnenmateriaal verwerkt, bijvoorbeeld over
de eerste eigenaren, informatie die men in andere publicaties tevergeefs zoekt. Een
klein boek dus, maar met een ambitieuze opzet die in de titel wordt weerspiegeld en,
wat mij betreft,
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helemaal wordt waargemaakt. Het handzame formaat maakt het mogelijk het mee
te nemen naar een museum en daar, onder de deskundige leiding van Broos, datgene
te zien dat voor andere bezoekers verborgen blijft. Het boekje zou, wat mij betreft,
de eretitel ‘de draagbare Rembrandt’ mogen krijgen.
Ambitieus van opzet en van titel is ook De grote Rembrandt van Gary Schwartz,
andermaal van uitgeverij Waanders, die tekende voor een groot deel van de
Rembrandt-uitgaven van 2006. Schwartz bekent in zijn inleiding al vele decennia
gefascineerd te zijn door Rembrandt en zijn kunst. In 1984 verscheen zijn eerste
monografie over de schilder, waarin hij aan de hand van diverse
Rembrandt-documenten probeert de maatschappelijke relaties tussen de schilder en
zijn opdrachtgevers te traceren. Het boek was toen een ‘bestseller’, al werd het in
kunsthistorische kring slecht ontvangen vanwege de speculatieve conclusies die uit
soms fragmentarische bronnen werden getrokken. Nu dan De grote Rembrandt,
waarin Schwartz al zijn kennis omtrent zijn object van bewondering heeft
samengebracht. Bij de uitgave zijn kosten noch moeite gespaard. De fraaie illustraties,
schema's en grafieken zijn een lust voor het oog. Het boek biedt in de eerste plaats
een visuele tocht door het leven en werk van de kunstenaar. We krijgen niet alleen
prachtige reproducties van zijn werk te zien, maar bijvoorbeeld ook foto's van de
plaatsen waar hij schilderde en de gebouwen waar zijn beroemde schilderijen hebben
gehangen. Meer dan bij Broos is er bovendien plaats ingeruimd voor de prenten en
tekeningen.
Schwartz heeft gekozen voor een thematische opzet. Het ging hem er niet zozeer
om een chronologisch overzicht te geven van Rembrandts artistieke ontwikkeling,
maar om het belichten van verschillende thema's zoals, wat Schwartz ‘het metier’
van de schilder noemt, zijn huiselijk leven, zijn verzamelaars en opdrachtgevers en
een opmerkelijk hoofdstuk met de titel ‘verdienen en uitgeven’ dat gaat over het
schilderen als broodwinning en beroep alsmede over de schilderijenmarkt in de
zeventiende eeuw. Rondom deze thematische hoofdstukken zijn teksten gerangschikt
over de verschillende genres die Rembrandt beoefende, zoals het landschap en
natuurlijk zijn bijbelse historiestukken. Het boek besluit met een stuk over Rembrandts
reputatie door de eeuwen heen. Waarschijnlijk heeft de auteur zeer bewust voor deze
opzet gekozen, maar het effect is desalniettemin nogal rommelig en inconsistent.
In het voorwoord maakt Schwartz duidelijk hoe ambitieus hij is. Hij zegt het boek
te hebben geschreven voor beginners en specialisten. Daarmee geeft hij eigenlijk al
aan dat hij op twee gedachten hinkt. Voor de specialist biedt De grote Rembrandt te
veel gemeenplaatsen en emotionele uitroepen zonder wetenschappelijke
onderbouwing, terwijl de ‘beginneling’ waarschijnlijk al snel is ontmoedigd door de
veelheid aan feiten die op hem afkomt. Ambitieus is ook Schwartz' voornemen om
Rembrandt te plaatsen binnen de historische context, waarin de schilder volgens hem
thuishoort. Wat mij betreft, is het nu juist op dit punt waar de auteur regelmatig faalt,
doordat het hem ontbreekt aan distantie tot het onderwerp. Vaak zegt zijn benadering
meer over de hedendaagse mentaliteit en zijn eigen emoties dan over wat er speelde
in de Gouden Eeuw. Ter illustratie een korte passage over de rol die Hendrickje
Stoffels volgens
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Schwartz in het leven van de kunstenaar speelde. Hij zegt over haar ‘levenslange
liefde en diensten als huishoudster’: ‘Devotie van die omvang was even zeldzaam
in Amsterdam in de zeventiende eeuw als waar ook ter wereld. Wat moet het een
vreselijk verlies geweest zijn voor Rembrandt toen deze geweldige vrouw overleed’.
Een mooi voorbeeld, lijkt mij, dat de emotie het bij Schwartz regelmatig wint van
de wetenschappelijke benadering.
De grote Rembrandt is een boek dat uitnodigt tot kijken en bladeren, groots van
omvang en groots ook in zijn poging om een synthese tot stand te brengen van de
stand van zaken in het Rembrandt-onderzoek anno 2006, al gaat de emotionele toon
op den duur wel erg irriteren en zijn de conclusies die hier en daar uit bronnen worden
getrokken uitermate speculatief.
Hoe moeilijk het is om te kijken met de ogen van een zeventiende-eeuwse
beschouwer toont Marieke de Winkels boek Fashion and Fancy, dress and meaning
in Rembrandt's paintings. Het is in veel opzichten een ‘voorbeeldig’ boek over een
onderwerp dat in de Rembrandt-literatuur tot dusverre onderbelicht is gebleven. In
vijf hoofdstukken, die zijn gedocumenteerd met een enorme rijkdom aan
bronnenmateriaal, laat Marieke de Winkel ons naar kleding kijken door de ogen van
de zeventiende-eeuwse beschouwer. Ze toont welke associaties men toen moet hebben
gehad bij het zien van Rembrandts portretten en historiestukken.
De opzet van dit boek is overigens veel breder dan het bespreken van de functie
die kledingstukken spelen in Rembrandts schilderijen. Ze gebruikt de kunstwerken
als basis voor een analyse van de culturele en sociale implicaties die kledingstukken
konden hebben in de Gouden Eeuw. De kostuums die werden gebruikt in Rembrandts
portretten en historiestukken werden door zijn publiek heel verschillend ervaren,
soms als uitgesproken modern, maar in andere gevallen juist als ouderwets of exotisch.
Een goed voorbeeld daarvan is de mantel of tabbaard, die al in de zestiende eeuw
uit de mode was geraakt, maar in de zeventiende eeuw nog werd gedragen door
ambtsdragers zoals dominees en professoren en daardoor de connotatie van
‘waardigheid’ kreeg.1 Zo'n tabbaard wordt bijvoorbeeld gedragen door de
bontkoopman Nicolaes Ruts die in 1631 door Rembrandt werd vereeuwigd en ook
door de mennonietische predikant Cornelis Claeszn Anslo op een portret uit 1641.
Interessant is ook De Winkels analyse van het ruiterkostuum dat Jan Six aan heeft
op het prachtige portret dat Rembrandt in 1654 van hem maakte. Contemporaine
beschouwers zouden daarin onmiddellijk zijn adellijke aspiraties hebben herkend en
een enkeling zou hebben gezien dat Six zich wilde profileren als Castigliones ideale
hoveling. Boeiend is het om te vernemen dat de oudere dames met een zakdoek in
de hand geen treurende weduwen zijn, zoals tot voor kort werd gedacht, maar dat zij
die zakdoek vooral in de hand houden als een ietwat verouderd statussymbool; het
gewone volk veegde de mond af met een mouw of met de vingers, terwijl heden uit
de hoogste kringen daarvoor in de zestiende eeuw een zakdoek gingen gebruiken.
Kijken en bekeken worden staat, ten slotte, centraal in het vierde boek dat ik hier
wil bespreken: Eric Jan Sluijters Rembrandt and the female nude. Het is niet
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gemakkelijk om in een paar woorden recht te doen aan deze diepgaande studie over
het vrouwelijk naakt. Naakten spelen geen hoofdrol in Rembrandts oeuvre, maar
enkele van zijn meest ontroerende schilderijen, zoals de Danaë uit 1636 en de
Bathseba uit 1654, hebben het vrouwelijk naakt als onderwerp. Bij naakten denken
we in de eerste plaats aan zestiende-eeuwse Italiaanse schilders als Corregio en
Titiaan en natuurlijk aan de weelderige vormen bij Rubens. Sluijter zet in zijn boek
uiteen dat een belangrijk leitmotiv in Rembrandts oeuvre de artistieke wedijver was
met die grote meesters. Een tweede aspect dat in het boek centraal staat, is het verschil
tussen idealisering en het schilderen naar het leven. Rembrandt werd, ook door
tijdgenoten, beschimpt vanwege zijn platvloersheid en levensechtheid, met name als
het ging om het schilderen van vrouwelijke naakten. Sluijter toont aan dat het juist
die levensechtheid is waarmee Rembrandt de artistieke competitie met andere meesters
aangaat. Met behulp van zijn ongeëvenaarde techniek benadrukt hij de tastbare,
zachte, warme rondingen van het vrouwelijk lichaam die aan de schilderijen een
erotische lading meegeven die bij zijn Hollandse tijdgenoten meestal ontbreekt. Het
boek gaat ook over het publiek waarvoor deze schilderijen bestemd moeten zijn
geweest. Dat was een geletterd publiek van fijnproevers die niet vies waren van een
bepaalde vorm van voyeurisme. Het oog werd in de zeventiende eeuw beschouwd
als het gevaarlijkste zintuig omdat het direct in contact stond met de hersenen.
Schilderijen met naakten werden, zeker niet alleen door contemporaine moraalridders,
beschouwd als verleiders van dat oog.
Ik heb hier al even het woord leitmotiv gebruikt, dat zeer toepasselijk blijkt te zijn
voor dit boek dat is gecomponeerd als een muziekstuk met verschillende intermezzi.
Sluijter toont zijn enorme eruditie en kennis van motieven, bronnen en de literatuur
uit de klassieke oudheid en de vroeg-moderne tijd. Herhaaldelijk verwijst hij ook
naar hedendaagse opvattingen over het naakt om aan te tonen hoezeer onze associaties
daarmee door de eeuwen heen zijn veranderd, maar ook wat daarin gelijk is gebleven.
In de hoofdstukken staat telkens één schilderij centraal. We weten dat Rembrandt
een zeer uitgebreide collectie prenten bezat die vaak het uitgangspunt vormden van
zijn artistieke wedijver met grote meesters uit het verleden en bovenal met Rubens.
Sluijter neemt telkens die prenten als basis om te laten zien voor welke oplossingen
Rembrandt koos, om vervolgens te tonen wat hem bijzonder maakt vergeleken bij
andere Hollandse meesters die zich voor dezelfde uitdaging zagen gesteld. De al
genoemde intermezzi geven de verdieping. Daarin wordt samengevat wat de essentie
was van de denkbeelden van de zeventiende-eeuwse elite over kunst en in welke
context Rembrandts levenslange zoektocht naar het appelleren aan de menselijke
emotie moet worden gezien. Een boek dat zoveel eruditie tentoonspreidt is overigens
wel als een doos handgemaakte Belgische bonbons: je moet er af en toe één proeven
en de doos niet in een keer leegeten, want dan overeet je jezelf en gaan de verfijnde
nuances verloren in overdaad.
In deze vier boeken is veel plaats ingeruimd voor de historische context waarin
Rembrandts oeuvre moet worden geplaatst. De emotionele lading die veel van
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zijn schilderijen hebben, mag dan als universeel en tijdloos worden beschouwd, veel
andere aspecten daarvan lagen voor zijn tijdgenoten voor de hand, terwijl dat voor
ons nu niet meer het geval is. Rembrandt was een doener, een man van weinig
woorden, maar er blijken veel diepgaande studies nodig te zijn om inzicht te krijgen
in zijn leven en werk. Met dat inzicht wordt kijken naar Rembrandt meer dan een
visueel genoegen; dan wordt kijken zien.

Besproken titels
BEN BROOS: Het Rembrandt Boek. Zwolle, Waanders 2006, 320 pp., ISBN 90
400 91110, €14,95.
GARY SCHWARTZ: De grote Rembrandt. Zwolle, Waanders 2006, 384 pp., ISBN
90 400 82405, €69,95.
MARIEKE DE WINKEL: Fashion and Fancy. Dress and meaning in Rembrandt's
paintings. Amsterdam, Amsterdam University Press 2006, 404 pp., ISBN 90
5356 629 5, €45.
ERIC JAN SLUIJTER: Rembrandt and the female nude. Amsterdam, Amsterdam
University Press, 448 pp., ISBN 978 90 5356 8378, €59,50.

Eindnoten:
1 De tabbaard komt ook voor in een populair Sinterklaasliedje: Sinterklaas die goede man, met
je beste tabbert an...
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........... Besprekingen en aankondigingen
Frans Willem Korsten, Vondel belicht - voorstellingen van soevereiniteit.
Hilversum, Verloren, 2006, 256 blz., ingenaaid, ISBN 90-6550-934-8, €25.
Wie naar aanleiding van de titel van het boek een soort tegenhanger van Fokke
Veenstra's befaamde studie Ethiek en moraal bij P.C. Hooft (1968) verwacht, zal
zijn veronderstelling na de lectuur van de inleiding meteen bijstellen. Korstens studie
sluit geenszins aan bij de traditionele historisch-kritische hermeneutiek, die ook in
de recente Nederlandse renaissanceletterkunde nog vaak het methodische
referentiekader vormt. Het boek van de Leidse docent algemene literatuurwetenschap
presenteert veeleer retorische en narratologische analyses van een
poststructuralistische signatuur.
Het vertrekpunt is historisch: in het zeventiende-eeuwse Europa werden
samenlevingen door politieke en religieuze tegenstellingen tot in het hart bedreigd.
In het toneelwerk van Joost van den Vondel (1587-1679) is de vraag hoe aan deze
geweldspiraal een einde kon worden gemaakt alomtegenwoordig. Volgens Korsten
wordt de oplossing die geweld door tegengeweld wil beteugelen hierin afgewezen
ten gunste van de gedachte dat er in de natuur en in de samenleving een positieve,
ordenende kracht schuilgaat. Vondels tragedies opteren in Korstens visie niet voor
soevereiniteit als een van buitenaf opgelegde politieke en juridische macht, maar
voor een intrinsieke, zogeheten natuurlijke orde, een vermogen dat in de samenleving
is belichaamd. De vraag naar soevereiniteit impliceert de vraag naar de status van
God en naar de daaruit af te leiden geschiedenisconceptie. Ook met deze vraag houden
Vondels stukken zich bezig.
Korsten gaat op een verfrissende manier met Vondels teksten om. Hij werpt
hiervoor een aantal traditionele onderzoeksstrategieën overboord, zoals de gerichtheid
op de biografie van de auteur en de gewoonte de teksten op basis van een evolutionair
concept chronologisch te behandelen. Bij het plaatsen van de teksten binnen de
eigentijdse context van het denken over soevereiniteit staat voor hem niet de vraag
voorop in hoeverre Vondel kennis had van deze theoretische achtergrond. Korsten
laat Vondels werk in dialoog treden met moderne theorieën over soevereiniteit,
zonder de inbedding van de teksten in eigentijdse soevereiniteitsdiscoursen buiten
beschouwing te laten. Terecht waarschuwt hij
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ervoor de retorische werking en daarmee de betekenis van Vondels stukken te
reduceren tot de intentie van hun auteur. De teksten hebben nooit één, maar
veelvuldige en steeds weer nieuwe (betekenis-)effecten. Dit geldt voor hun
contemporaine receptie, maar ook voor een hedendaagse lectuur, zoals het boek op
een indrukwekkende manier aantoont.
De negen ook apart leesbare hoofdstukken van het boek behandelen telkens een
of meer toneelstukken van Vondel, waarbij verschillende concepten worden belicht
die in verband staan met soevereiniteit, zoals de natuurlijke orde, gender, geschiedenis,
vrijheid, geweld, recht, culturele alteriteit en de verhouding tussen religie en politiek.
Aan de hoofdstukken gaan korte inleidingen vooraf, die centrale vraagstukken van
theorieën over soevereiniteit van de middeleeuwen tot op heden als thema hebben.
De tekstanalyses tonen aan dat Vondels toneelstukken gelaagde, veelkleurige
teksten met een rijk betekenispotentieel zijn. Uit een analyse van de handelingsruimte
in enkele drama's van Vondel blijkt dat deze zodanig is vormgegeven dat geschiedenis
nooit als eenduidig lineair uitgebeeld wordt. Dit is zowel narratologisch als historisch
op te vatten. In Vondels werk worden verschillende concepten van geschiedenis
gerepresenteerd. De uitersten daarvan zijn een lineair concept waarin God het
menselijke kwaad van buitenaf bedwingt en een concept waarin geschiedenis ontstaat
uit een relatief open veld aan mogelijkheden - mensen kunnen hun natuurlijke passies
en culturele strategieën inzetten om een harmonieuze samenleving te scheppen. In
een boeiende analyse van Noah toont Korsten aan hoe deze contrasterende concepten
belichaamd worden in het beeld van de boot - enerzijds symbool van een patriarchale,
door God voorgeschreven orde, anderzijds een soeverein lichaam, vol van leven dat
zich uiteindelijk aan iedere disciplinering en controle onttrekt.
Daarmee zijn slechts enkele bevindingen van deze inspirerende studie aangestipt,
die de barokke kracht van Vondels toneelwerk op een vaak verrassende manier tot
leven brengt voor wie bereid is zich in te laten met haar theoretische en methodische
uitgangspunten.
- Maria-Theresia Leuker

Jürgen Pieters, Hetzij bij voorziening hetzij bij geheugenis. Hofwijck in de
postume herinnering van Constantijn Huygens. Groningen, Historische
Uitgeverij, 2007, 70 blz., ISBN 978 9 6554 162 8, €15.
Jürgens Pieters heeft zich in het debat over de zogenaamde ‘crisis in de neerlandistiek’
niet onbetuigd gelaten. Zijn affiniteit met Angelsaksische benaderingswijzen steekt
hij niet onder stoelen of banken.1 In zijn meest recente publicatie is dat niet anders.
Hetzij bij voorziening hetzij bij geheugenis. Hofwijck in de postume herinnering van
Constantijn Huygens is een bewerkte en uitgebreide versie van de lezing die hij in
september 2006 hield op Huygens' buitenplaats. Het is voor het eerst dat hij één tekst
uit de vroegmoderne Nederlandse literatuur als uitgangspunt neemt voor een
uitgebreide beschouwing. Bekend
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met zijn visie op de neerlandistiek maakt dit nieuwsgierig: zal Pieters nu laten zien
hoe hij de bestudering van de vroegmoderne Nederlandse literatuur in de praktijk
voor zich ziet? In het woord vooraf stelt hij dat de bestudering van ons vroegmoderne
verleden hier net zo hot moet kunnen worden als in bijvoorbeeld Amerika. Daartoe
zouden we ons eigen verleden als een foreign country moeten zien. ‘Historische
interesse groeit uit verwondering’, aldus de auteur (6).
Hoewel de betekenis van het begrip verwondering niet helemaal duidelijk wordt,
introduceert Pieters met de focus op de motieven herinnering en voorzienigheid een
frisse blik. Zijn essay is bovendien uitzonderlijk fijn gestileerd en dat betekent hoe
dan ook winst voor ons vakgebied. Maar zal hij hiermee historische - of liever nog:
literair-historische - interesse doen groeien? Volgens mij is daarvoor meer nodig.
Eén passage uit Hofwijck (r. 133-136, waaraan de titel ontleend is) vormt het
uitgangspunt voor de centrale these: dat Huygens in zijn hofdicht een visie uit op
herinnering, voorzienigheid en daarmee samenhangend het ‘gesprek met de doden’.
Deze thematiek zou de hedendaagse lezer dwingen zich te positioneren ten opzichte
van die andere tijd en dat maakt Hofwijck in Pieters' ogen uitermate geschikt om
‘verwondering’ tot stand te brengen. Hij maakt het de lezer echter niet gemakkelijk.
Terecht merkt hij op dat het betoog zich ‘tijdens onze alternatieve wandeling over
Huygens' landgoed heeft ontwikkeld’ (52): hij schrijft associatief, citeert dan eens
uit de eerste regels van het gedicht, dan eens uit de laatste. Bovendien geeft hij soms
te veel aan (te brede) context, elders te weinig. Enkele regels kunnen uitgebreide
beschouwingen ontlokken, maar van een stapsgewijze introductie op het
literair-historische kader waarin het gedicht en de geselecteerde passages functioneren,
is geen sprake. Zo'n associatieve structuur werkte goed in De tranen van de
herinnering, het prachtige boek waarin Pieters de thematiek van het ‘gesprek met de
doden’ in uiteenlopende teksten aanwijst.
Dat het hier afleidt van het uiteindelijke doel, zal ik illustreren aan de hand van
de parallel die de auteur legt met Konráds roman Het tuinfeest. Een leuk bruggetje
van het meer recente verleden naar de zeventiende eeuw, dat ook een inhoudelijke
bijdrage levert: de zelfpresentatie van Huygens in Hofwijck tekent zich scherper af
door het contrast met Konráds verteller. In de loop van het betoog verliest de
vergelijking echter aan kracht. Konrád lijkt er soms met de haren bijgesleept te
worden om de afstand tot Huygens' tekst te vergroten en zo ‘verwondering’ te creëren.
De geconstateerde verschillen of overeenkomsten worden echter nauwelijks verklaard
of ingekaderd. De vergelijking tussen de twee vertellers op pagina 13 leidt
bijvoorbeeld tot het ‘verwonderende’ inzicht dat verteller en schrijver in Hofwijck
één en dezelfde zijn, in tegenstelling tot verteller en schrijver van Het tuinfeest. Met
een korte verwijzing naar renaissancepoëtica en de specifieke ontstaansgeschiedenis
van Hofwijck, had het contrast tot meer inzicht in de tekst en de tijd van Huygens
kunnen leiden.
Of de vroegmoderne letterkunde met deze lezing van Huygens' gedicht aan
levendigheid heeft gewonnen, betwijfel ik. Pieters maakt de afstand erg groot, en
het inzicht - naast verwondering toch ook nodig voor het opwekken van
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levendige literair-historische interesse - wel wat klein. Gelukkig hoeft bij vakgenoten
geen literair-historische interesse meer opgewekt te worden. En wie Huygens' tijd
en werk kent, vindt in dit essay interessante invalshoeken en visies.
- Nina Geerdink

Cis van Heertum, Ton Jongenelen & Frank van Lamoen (red.), De andere
achttiende eeuw, Nijmegen z.j., 304 blz., ISBN -10 90 77503 67 6, €22,50.
‘André Hanou's hartstochtelijke belangstelling voor de vergeten auteurs en andere
amokmakers van de achttiende eeuw heeft weerklank gevonden’ (9). Aldus de
redacteuren van De andere achttiende eeuw. De bundel opstellen verschenen bij het
afscheid van Hanou als hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen, is een bijzondere aflevering van de Mededelingen van de
stichting Jacob Campo Weyerman, het blad dat Hanou in 1977 het licht deed zien.
De vijftien bijdragen, deels geschreven door enkele medestanders van het eerste
uur, zijn vooral gegroepeerd rond Weyerman en Kinker, auteurs met wie Hanou zich
intensief bezighield. Met die twee is in zekere zin de halve achttiende eeuw
binnengehaald: het tijdschrift, de satire, de populaire literatuur in het algemeen, de
poëzie, het theater, dan het fenomeen broodschrijverij en onderwerpen als politiek
en vrijmetselarij. Inzake Weyerman lezen we onder andere over een boek dat hij
nooit uitgaf; Kinker figureert als vrijmetselaar en leermeester van Prins Frederik,
maar ook als dichter die reflecteert over vorm en inhoud. Er is een derde item, de
patriottenstrijd (met Gerrit Paape), en de bundel neemt in zijn ruime opvatting van
de achttiende eeuw ook nog een vroeg negentiende-eeuws tijdschrift mee, om af te
sluiten met een artikel over de Brabantse revolutie van 1830. Iedere bijdrage heeft
noten, er zijn veel illustraties, het personenregister telt zo'n vijfhonderd namen.
Vreemd genoeg ontbreekt informatie over de auteurs. Zo bekend is de andere
achttiende eeuw nou ook weer niet. En waarom geen bibliografie-Hanou?
Het boek roept waardering en bedenkingen op. Om te beginnen vind ik de titel
achterhaald; in de jaren zeventig een goede strijdkreet, nu een open deur. Geen
vakgenoot die nog denkt dat de achttiende eeuw ophield bij Voltaire, Van Effen,
Wolff & Deken. Ook het ‘voorwoord’ (waarom niet gewoon ‘woord vooraf?) is
onbegrijpelijk militant, het ‘amokmakers’ lijkt wel een geuzennaam. Tegen wie is
die toon gericht?: ‘Tegenwoordig noemen wij dat fictie.’ ‘Een dergelijk beeld
verdoezelt de werkelijke contouren van de achttiende eeuw’ (8). Nu zullen dus de
echte contouren komen, denkt de lezer, en hij verwacht van iedere bijdrage én van
het geheel werkelijk nieuwe lijnen. Veel gegévens zijn inderdaad nieuw: de lezer
ontmoet obscure figuren met ongewone denkramen en hoort van obscure handschriften
of edities. Maar nieuw op zichzelf is slechts
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een begin. De ‘werkelijke contouren’ van de andere achttiende eeuw zullen pas
opdoemen als de onderzoekende held die ‘zich in de archivalische afgrond durft te
storten’ (7) het gedolven goud een plaats geeft tegen de achtergrond van de huidige
stand van zaken. Origineel, onbekend, uit het stof gehaald, allemaal prachtig maar
je moet - desnoods knarsetandend en amokmakend - terugkoppelen naar de zo
vermaledijde traditionele premissen van het handboek en van de modale neerlandicus.
Die modale neerlandicus, extramuraal of niet, ként Van Effen en Wolff & Deken,
en wéét ‘dat er nog zoveel meer is waar hij nooit grip op krijgt’. Wil je daar iets aan
doen, dan moet je niet honen maar expliciet zijn, vragen stellen, relaties leggen, reliëf
aanbrengen. Slechts een enkele bijdrage doet dat inhoudelijk, dus met meer dan louter
‘name dropping’. Fraai voorbeeld van inpassen van de eigen discussiepunten in
bredere discussies biedt het artikel van Arianne Baggerman over twee versies van
een autobiografie van Jacob Eduard de Witte; volkomen organisch ontmoeten we
hier de klassieke punten van overweging: de verzwijg- en verdoezelcultuur van
egodocumenten, de flirt met de briefroman, de gebrekkige biografica (dus de
ontmaskeringsproblemen), de publicatievorm. Met Peter Altena die een kader zoekt
voor zijn casus, is zij een van de weinigen. Ook het ‘voorwoord’ laat de kans op
discussie onbenut, en zo blijven het losse artikelen, van goed tot redelijk. Een inleiding
of slotbeschouwing had al kunnen helpen. Jammer. Amokmakers mogen stellingen
betrekken en sabelen, maar uiteindelijk dienen ook zij de degens te kruisen; volgens
de regels. Dat zou weerklank geven.
- Hanna Stouten

Ewoud Kieft: Het plagiaat. De polemiek tussen Menno ter Braak en Anton
van Duinkerken. Nijmegen, Vantilt, 2006, 416 pp., ISBN 90 75697 96 1,
€26,95.
Het interbellum in Nederland mag bepaald niet klagen over
literatuurwetenschappelijke en cultuurhistorische belangstelling. Er liggen inmiddels
gedetailleerde biografieën over hoofdrolspelers als Marsman, Ter Braak of Du Perron
op tafel, evenals uitgebreide studies over tijdschriften als Forum of De Gemeenschap,
over het vorm-of-vent-debat en over de soorten modernisten uit die tijd - om maar
wat te noemen. Tegen deze achtergrond weegt het des te zwaarder dat de historicus
Ewoud Kieft in zijn studie Het plagiaat een nieuwe invalshoek heeft gevonden: hij
onderneemt een poging om de rol van katholieke, meer in het bijzonder
jong-katholieke, denkbeelden in het levensbeschouwelijke en culturele debat in
Nederland tussen de twee wereldoorlogen te schetsen.
Hij begint zijn verhaal één uur nadat in Compiègne op 11 november 1918 de
wapenstilstand werd getekend, en wel op het moment dat Pieter van der Meer de
Walcheren in Rotterdam voet aan wal zet, de uit Parijs terugkerende
oorlogscorrespondent van het katholieke dagblad De Maasbode. Van der Meer had
zich in 1911 tot het katholicisme bekeerd en in Parijs hechte conctacten met Léon
Bloy en Jacques Maritain onderhouden, de sleutelfiguren van de katholieke
hervorming in die tijd. In Nederland zou Van der Meer in de volgende jaren
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vooral de rol van mentor van jong-katholieke intellectuelen en schrijvers op zich
nemen, onder andere van de Brunings - Gerard en Henri - en Willem Asselbergs, die
onder het pseudoniem Anton van Duinkerken publiceerde. Deze intellectuele wereld
schetst Kieft uitermate genuanceerd, bijvoorbeeld als hij het heeft over de in de jaren
twintig gebruikelijke anti-democratische uitlatingen en sympathieën voor het Italiaanse
fascisme - allemaal tegen de achtergrond van een anti-burgerlijk streven naar een
nieuwe mens en een nieuwe samenleving. Kieft laat zien dat die ideeën allesbehalve
beperkt waren tot de kring van jong-katholieken: het anti-democratische treft men
bij veel niet-katholieke vernieuwers aan, tot aan De Vrije Bladen toe, - en van het
blad Propria Cures tot aan Winston Churchill werd de machtsovername van Mussolini
in 1922 toegejuicht.
De belangrijkste winst van de studie betreft de beeldvorming van het interbellum
in het algemeen en rond Ter Braak in het bijzonder. Terwijl Ter Braaks biograaf
Léon Hanssen mét Ter Braak beweert dat deze in 1931 klaar was met het katholicisme,
laat Kieft overtuigend zien dat daar geen sprake van kan zijn en dat Ter Braaks
desbetreffende uitspraken vooral strategisch van aard waren. Wanneer Ter Braaks
stukken en brieven systematisch tegen de achtergrond van katholieke stellingnames
- vooral die van Anton van Duinkerken - worden gelezen, blijkt dat Ter Braak met
die posities en personen door de jaren dertig heen is blíjven worstelen. Het sluitstuk
van Kiefts argumentatie vormt de onvoltooide roman van Ter Braak waar hij in april
1940 aan was begonnen en waarvan hij 12 dagen voor zijn zelfmoord het derde
hoofdstuk had voltooid, met als voorlopige titel: ‘Het plagiaat’. In die roman gaat
het om een geval van plagiaat dat twee auteurs betreft die veel overeenkomsten met
Ter Braak zelf en Van Duinkerken vertonen - met als inzet een afrekening met de
laatste. Dat Kieft deze titel ook voor zijn eigen studie heeft gekozen, mag op het
eerste gezicht misleidend lijken, maar is na lectuur van zijn boek des te suggestiever
voor de lezer die de moeite heeft genomen om Kieft bij zijn reconstructie van een
complex debat te volgen. Dat suggestieve vermogen laat Kieft ook op verschillende
andere plekken blijken, bijvoorbeeld wanneer we al een kleine tweehonderdvijftig
bladzijden felle polemieken tussen - onder andere - Ter Braak en Van Duinkerken
achter de rug hebben. Op dat moment - oktober 1936 - publiceert Van Duinkerken
de brochure Katholicisme en Nationaalsocialisme als nummer 2 in de reeks
Waakzaamheid, uitgegeven door het mede door Ter Braak geleide Comité van
waakzaamheid. Nadat Van Duinkerken eerder onder kerkelijke druk uit het Comité
heeft moeten stappen, maakt Ter Braak na lectuur van het naschrift zijn ‘beste vijand’
zijn compliment ‘over de moedige en loyale wijze, waarop je het naschrift hebt
geredigeerd. Het is 100%.’ - en Kieft weet Ter Braaks ontroering feilloos op de lezer
over te brengen.
Het intellectuele debat wordt door Kieft als een soort van meeslepende wedstrijd
gepresenteerd, waarbij soms iemand ‘de plank jammerlijk mis’ slaat, soms een
geestelijk fundament ‘niet solide genoeg’ blijkt en soms iemand ‘het morele dilemma’
niet ‘snapte’. Daarbij is niet altijd duidelijk waar het jurylid Kieft de criteria voor
zijn puntentelling vandaan haalt. Ook duizelt het de lezer
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wel eens, als het gaat om wat allemaal ‘een enorme invloed’ op Ter Braak heeft
gehad (o.a. Nietzsche, het nazisme, de oorlogsdreiging) en is Kiefts ‘oplossing’ voor
het conceptuele probleem rond de termen ‘modern’, ‘modernisme’ en ‘avantgarde’
weinig overtuigend. Wanneer Kieft als overeenkomst ziet dat de onder deze termen
gerubriceerde groepen zich allemaal presenteerden ‘als reddende voorhoede van de
samenleving’ en dat ze zich ‘zonder uitzondering anti-individualistisch’ uitten, is
dat zo algemeen geformuleerd dat er weinig politieke en artistieke bewegingen sinds
de tweede helft van de negentiende eeuw buiten vallen. Het ‘anti-individualistische’
is bovendien moeilijk te rijmen met Kiefts eigen betoog wanneer hij verderop in zijn
studie de klemtoon legt op het ‘onmiskenbaar’ bij de jong-katholieke beweging
horende ‘individuele bewustzijn’ en een levenshouding die ‘zich meer op de
persoonlijke religieuze ervaring dan op het functioneren binnen een
geloofsgemeenschap’ richtte.
Deze kritiek raakt de kern van Kiefts betoog echter nauwelijks. Hij heeft een beeld
van het interbellum gereconstrueerd waaruit blijkt dat het religieuze denken in die
tijd bij alle auteurs - expliciet of impliciet - een veel grotere rol speelde dan de huidige
geseculariseerde beeldvorming doet vermoeden. Dat debat presenteert hij in vijf
hoofdstukken die de bouw van een klassieke tragedie spiegelen, inclusief aanloop,
crisis, retarderend moment (het tijdelijk samen optrekken van de combattanten tegen
het nationaal-socialisme) en catastrofe - waarbij de held Ter Braak aan het
onvermijdelijk conflict uiteindelijk ten onder gaat. Al is de ‘levensbeschouwelijke
problematiek waarmee de postchristelijke cultuur zich geconfronteerd zag’ dan
misschien niet ‘de’ rode draad van het interbellum en van het werk van Ter Braak,
Kieft heeft overtuigend laten zien dat deze problematiek een veel belangrijkere
dimensie van het interbellum is dan tot nu toe werd onderkend.
- Ralf Grüttemeier

Marco Goud en Asghar Seyed-Gohrab (red.): De Perzische muze in de
polder. De receptie van Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur.
Amsterdam, Rozenberg, 2006., 199 pp., ISBN 0 5170 6960,. €18,50.
De literaturen van het Westen en het Midden-Oosten hebben door de eeuwen heen
elkaar op zeer verschillende wijzen geïnspireerd en beïnvloed. Eén zo'n literaire
relatie wordt in deze bundel belicht. Het boek bevat bijdragen van vier neerlandici
en twee iranisten, en is de neerslag van een symposium gehouden te Leiden in mei
2005. De invloed van de Perzische literatuur op de literaturen van bijvoorbeeld
Engeland en Duitsland, is zowel eerder als intenser geweest dan in Nederland, en er
is geen Nederlands equivalent van Goethes Westöstlicher Divan (1819) of FitzGeralds
Rubáiyát of Omar Khayyám (1859). Toch is het contact met die Perzische literatuur
voor een aantal Nederlandse schrijvers aan het begin van de twintigste eeuw essentieel
geweest. Zo essentieel, dat een aparte studie zeker gerechtvaardigd is.
In het inleidende hoofdstuk schetst J.T.P. de Bruijn de eerste kennismaking
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van de Nederlanden met het Perzisch, een kennismaking die belangrijk was voor de
Perzische studies in heel Europa. Het Perzisch-Latijnse woordenboek van de Leidse
hoogleraar Jacobus Golius (1596-1667), postuum uitgegeven in 1669 als onderdeel
van het Lexicon heptagloton, is een mijlpaal. Een primeur was ook de Nederlandse
vertaling door Daniël Havart van een van de twee meesterwerken van de Perzische
dichter Sa di (± 1212-1292), de Bustân, gepubliceerd in 1688 onder de naam Den
Persiaanschen bogaard. Het was niet alleen de eerste vertaling in een Westerse taal
van dit werk, maar het zou tot in de negentiende eeuw ook de enige blijven. Toch
was van invloed op de Nederlandse literatuur nog lang geen sprake.
Pas met Bilderdijk kwam daar verandering in. Hij publiceerde geen originele
gedichten naar Oosters model, zoals Goethe al eerder had gedaan, maar vertalingen
in dichtvorm van fragmenten uit de werken van Sa di en Jâmi (1414-1492). De
Bruijn geeft twee aardige voorbeelden (23-24). Bilderdijk baseerde zich ten dele op
reeds bestaande vertalingen, maar had, doordat hij in zijn Leidse jaren (1816-1827)
colleges Arabisch en Perzisch had gevolgd, ook enige toegang tot de oorspronkelijke
teksten. In de negentiende eeuw zijn er weinig anderen in de Nederlanden die de
uitdaging aangingen. De Bruijn noemt de Vlaamse dichter Jan van Droogenbroeck,
die onder het pseudoniem Jan Ferguut in 1866 een bundel Makamen en Ghazelen
publiceerde. Ik zou daar zijn tijdgenoot Guido Gezelle nog aan toe willen voegen.
Het is echter hoofdzakelijk de poëzie van Leopold en Boutens die het onderwerp
van deze bundel zijn bestaansrecht geeft. Bij deze dichters is voor het eerst sprake
van poëzie van hoog literair niveau, die zijn specifieke gestalte kreeg door Perzische
invloed. Leopold, en waarschijnlijk in ‘een verborgen rivaliteit’ (48) met hem de vijf
jaar jongere Boutens, publiceerden beiden kwatrijnen, respectievelijk in 1911 en
1913. Het is niet verbazend dat deze gedichten onder meer geïnspireerd waren door
de kwatrijnen van de beroemde Omar Khayyâm (gestorven 1131). Jos Biegstraten
belicht in zijn bijdrage diens grote invloed in de Nederlanden, hoofdzakelijk via de
reeds genoemde Engelse vertaling van FitzGerald. De invloed van de ‘Perzische
muze’ culmineert voor Leopold in zijn prachtige, en door de Kunera-Pers in 1922
schitterend vormgegeven bundel Oostersch. De eerste pagina daarvan siert de kaft
van deze publicatie. Niet alleen Omar Khayyâm overigens, maar ook een menigte
andere dichters was voor Leopold en Boutens een belangrijke inspiratiebron, met
name via een tweetalige Perzisch-Franse bloemlezing, getiteld Golzâr-e ma r̀efat /
La roseraie du savoir, samengesteld door Hocéÿne-Âzad en uitgegeven in 1906.
Een tweede bijdrage van De Bruijn betreft de identiteit van deze man, eigenlijk
Mirzâ Hoseyn Khân Tabrizi geheten, die lijfarts blijkt te zijn geweest van de oudste
zoon van de Perzische vorst Nâser al-Din Shâh. In 1899 ontvluchtte hij het
beklemmende klimaat aan het hof en vestigde zich in Parijs waar hij, ver in de tachtig,
in 1936 overleed. Leopold en Boutens mogen dan voor hun kwatrijnen hoofdzakelijk
dezelfde bundel als inspiratiebron hebben gehad, toch betrof het slechts in drie
gevallen hetzelfde gedicht (een tabel,
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samengesteld door De Bruijn, wordt als bijlage gegeven). Ook zijn het niet dezelfde
aspecten die hen in de Perzische poëzie aantrokken.
De interessantste bijdrage is misschien die van Dick van Halsema, waarin hij laat
zien hoe Leopold de figuur van Omar Khayyâm binnen zijn eigen filosofische
‘systeem’ inpast, en hem zelfs als verwant ziet aan de door hem zo bewonderde
Spinoza. Het betreft niet de inhoud van hun gedachten, die in feite geen enkele
verwantschap heeft, maar de houding die beiden in hun denken beoefenen:
‘compromisloos (...) en bereid (...) vijanden te maken als dat nodig is’ (126). Leopold
was vooral aangesproken door de reductie van de wereld tot een ‘heldere zinloosheid’
(ibid.) zoals hij die in Omar Khayyâms poëzie belichaamd zag, waarin alleen
‘schoonheid troost en compensatie kan geven’ (129). Boutens' gevoel voor Perzië is
veeleer gebaseerd op het homoerotische liefdeselement in de Perzische liefdespoëzie.
In de Perzische lyrische poëzie is de geliefde traditioneel mannelijk, alhoewel dat
door het ontbreken van grammaticaal geslacht niet altijd blijkt. Vanwege Westerse
gevoeligheden maakte Hocéÿne-Âzad de geliefde vrouwelijk. Marco Goud laat in
zijn bijdrage zien dat deze rol bij Boutens in vrijwel alle gevallen weer mannelijk is.
Gabrielle van den Berg traceert in haar artikel de inspiratiebron voor de kwatrijnen
van de minor poet Jan Spierdijk (1919-1997), namelijk de Engelse Hâfez-vertaling
van Clarence K. Streit uit 1928. Wiel Kusters, tot slot, brengt de luchthartige gedichten
‘Oosters’ en ‘Perzische Suite’ onder de aandacht die Pierre Kemp schreef voor zijn
goede vriend E.F. Tijdens, dermatoloog en oriëntalist, poëzie die ditmaal niet door
Perzische gedichten is geïnspireerd, maar door Perzische miniaturen.
Is zo'n samenwerking tussen iranisten en neerlandici nuttig? In sommige gevallen
duidelijk wel. Dat de identiteit van Hocéÿne-Âzad door De Bruijn is opgelost, is te
danken aan het feit dat jaren geleden de Boutens-onderzoeker W. Blok bij hem
hierover te rade ging. De Bruijn moest toen het antwoord schuldig blijven, maar is,
geïntrigeerd, op onderzoek uitgegaan, en met resultaat. Het blijkt echter niet uit de
bundel dat vragen die tijdens dit symposium zélf aan bod kwamen, opgelost werden.
In de bundel ontbreekt een neerslag van de discussie die moet hebben plaatsgevonden,
evenals, trouwens, een zeer noodzakelijke index.
Een aanvulling tot slot. De picturale bron van Kemps ‘Oosters’ waarnaar Kusters
op pagina 148 nog zoekt, is wel degelijk te vinden: het is een miniatuur uit een
handschrift van een Turkse dichtbundel van de Timoeridenvorst Sultan Hoseyn Mirzâ
Bâyqarâ (Parijs, Bibliothèque nationale, Suppl. turc 993, fol. 51b). Kusters, door mij
op de hoogte gesteld, liet mij weten inmiddels inderdaad een prentbriefkaart van
deze miniatuur in Kemps papieren gevonden te hebben. De oorsprong van deze
miniatuur, de stad Herat, had in de vijftiende eeuw een tweetalige Perzische/Turkse
literaire cultuur, en naast de Perzische waart er waarschijnlijk ook een Turkse muze
in de Nederlanden rond...
- Anna Livia Beelaert

Neerlandica extra Muros. Jaargang 45

79

Janneke Diepenveen, Ronny Boogaart, Jenneke Brantjes, Pieter Byloo,
Theo Janssen & Jan Nuyts Modale uitdrukkingen in Belgisch-Nederlands
en Nederlands-Nederlands: corpusonderzoek en enquête Amsterdam:
Stichting Neerlandistiek VU/Münster: Nodus Publikationen 2006, 145
pp., ISBN 9072365984/3893237542, €17,50.
Dat er verschillen zijn tussen de noordelijke en zuidelijke variant van de Nederlandse
standaardtaal hoeft geen betoog. De taalkundige aspecten die het meest in het oog
(of liever: het oor) springen zijn uitspraak en woordenschat, maar er zijn meer
verschillen. Je zou denken dat dit onderwerp inmiddels aardig is uitgeput, maar niets
is minder waar. Het boek Modale uitdrukkingen in Belgisch-Nederlands en
Nederlands-Nederlands (hierna BN en NN) laat zien dat er hier nog onontgonnen
gebieden zijn en ook hoe die onderzocht kunnen worden.
In Modale uitdrukkingen in BN en NN wordt verslag gedaan van een onderzoek,
gefinancierd door het Vlaams-Nederlands Comité voor Nederlandse Taal en Cultuur,
een samenwerkingsverband van de Vlaamse en Nederlandse onderzoeksorganisaties
NWO en FNWO. Het onderzoeksproject zelf vloeide voort uit een
Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen de Vrije Universiteit Amsterdam en de
Universiteit Antwerpen. Het doel van de studie is, vrij algemeen gesteld, ‘allerhande
verschijnselen op het gebied van de uitdrukking van de modaliteit samen te brengen
en te kwantificeren’ (1). Volledigheid kan hier, aldus de auteurs, niet verwacht
worden, maar wel zou dit onderzoek voor al die ‘“modale” verschillen die we via
literatuurstudie, corpusonderzoek en eigen intuïties op het spoor zijn gekomen’,
moeten kunnen aantonen ‘of het hier daadwerkelijk significante verschillen betreft’
(1-2). Daarbij gaat het in deze studie met name om modale werkwoorden en modale
bijwoorden, alsmede constructies als het is te hopen, die worden aangeduid met de
term ‘modale infinitiefconstructie’.
Het boek doet uitgebreid verslag van het onderzoek naar die opgespoorde modale
verschillen, maar niet van de opsporing zelf die eraan vooraf moet zijn gegaan. Dat
is een zwak punt, want de lijst onderzochte verschijnselen kan de indruk wekken
enigszins arbitrair te zijn. De afbakening van het begrip modaliteit (paragraaf 1.4)
geeft daar wel enige verheldering over, maar blijft met iets minder dan drie bladzijden
vrij summier. De paragraaf begint met toe te geven dat er ‘[o]ver het precieze aantal
modale noties dat te onderscheiden valt (...) geen overeenstemming [bestaat] - en al
helemaal niet over de aanduidingen ervan’ (3). Hierop volgt een korte bespreking
van diverse soorten modaliteit, zonder dat overigens helemaal duidelijk wordt welke
soorten in het onderzoek zijn meegenomen en welke niet. Uiteindelijk lijkt het erop
dat het om epistemische, deontische en dynamische modaliteit gaat. Epistemische
modaliteit drukt ‘de mate van waarschijnlijkheid van de stand van zaken’ uit;
deontische modaliteit is ‘verbonden met de noties toestemming, verplichting en
verbod’; en met dynamische modaliteit wordt ‘inherent[e] potentie of
noodzakelijkheid’ uitgedrukt (4-5). Andere soorten modaliteit die wel kort vermeld
worden, maar geen deel lijken uit te maken van het onderzoek, zijn evidentialiteit
en boulomaïsche modaliteit. Verder wordt er nog over deontische modaliteit gezegd
dat
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de auteurs ‘een onderscheid (...) maken tussen deontisch en directief, waarbij het van
het laatste nog maar de vraag is of die in het modale domein thuishoort’ (4). Maar
wat ze bedoelen met ‘directief’ en waarom het voor hen geen onderdeel is van
modaliteit, wordt niet gezegd.
Nu hoeft een studie als de onderhavige inderdaad niet al te diep op de complexe
theoretische discussie over modaliteit in te gaan, maar het is toch wel jammer dat de
gemaakte theoretische keuzes niet altijd even duidelijk zijn, vooral omdat er verderop
in het boek diverse malen naar deze definiërende paragraaf wordt verwezen.
Deze kritische noot ten spijt ligt de kracht van dit onderzoek in de zorgvuldige
methodologische aanpak en in de specifieke verschillen binnen de Nederlandse
standaardtaal die erdoor aan het licht komen. Er is eerst voor elk van de onderzochte
zes modale werkwoorden en zeven modale bijwoorden1 en voor de modale
infinitiefconstructie corpusonderzoek gedaan naar mogelijke statistisch significante
verschillen in het gebruik tussen BN en NN. Hierbij is gebruikgemaakt van het Corpus
Gesproken Nederlands (CGN). Deze eerste fase van het onderzoek bracht al een
aantal duidelijke verschillen aan het licht, maar er bleken uiteraard ook
niet-significante verschillen te zijn. Belangrijker waren echter de gevallen waarvoor
het CGN geen uitsluitsel kon geven omdat er niet genoeg gegevens waren. Veertien
hiervan zijn in de tweede fase onderzocht via een enquête. Hier moesten respondenten
de ‘juiste’ parafrase aankruisen; bijvoorbeeld bij Ik vind koffie niet lekker: ‘Ik mag
geen koffie’ of ‘Ik lust geen koffie’. Bij het afnemen van deze enquête is, zo blijkt,
de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht genomen. Er is voor wat betreft de
respondenten zoveel mogelijk rekening gehouden met de balans tussen NN en BN,
de balans tussen mannen en vrouwen, leeftijd, opleiding, en de regio van afkomst
binnen Nederland of Vlaanderen.2 Verder zijn er vier varianten van de enquête
gebruikt ‘om de betrouwbaarheid van de test te vergroten’ (87); is er zorgvuldig
nagedacht over de formulering van de (mondelinge) instructies die voor het afnemen
van de enquêtes werden gegeven (bijlage 3); en zijn er van tevoren proefafnames
gehouden. Ten slotte zijn er 713 enquêtes geanalyseerd en is de statistische
significantie van elk afzonderlijk antwoord op de enquêtevragen bepaald.
Van de uiteindelijk gevonden significante verschillen zijn sommige systematisch:
zo gebruiken Vlamingen altijd niet moeten waar Nederlanders niet hoeven zeggen3
en is ‘[d]e combinatie graag mogen + infinitief om een favoriete activiteit aan te
duiden (...) een typische NN constructie’ (69). Andere verschillen zijn eerder relatief,
zoals bijvoorbeeld het feit dat Vlamingen het werkwoord durven en de modale
infinitief vaker gebruiken dan Nederlanders. Nederlanders zeggen nooit zeker en
vast (wel andersom), Vlamingen doen dat regelmatig. In NN wordt beter in zinnen
die een advies bevatten altijd gecombineerd met het hulpwerkwoord kunnen, in BN
is dat niet noodzakelijk.
Het boek eindigt met een kort evaluatief hoofdstuk. Op de methodologische
evaluatie ga ik hier niet in, maar het zal duidelijk zijn dat corpus- noch
enquêteonderzoek probleemloos verloopt. Wat betreft de variatie tussen BN en NN
bij
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de uitdrukking van modaliteit blijkt uit dit boek duidelijk dat er ‘talrijke verschillen’
zijn (118). Er is ook interne regionale variatie en die is groter in BN dan in NN. De
auteurs concluderen uit deze twee constateringen ‘dat “de modale ruimte” in BN en
die in NN anders ingericht’ is, en ze wijzen erop dat ‘[s]ommige verschillen tussen
BN en NN (...) communicatieve implicaties [kunnen] hebben’ (119-120). Daar zouden
we nog aan toe kunnen voegen dat deze aangetoonde variatie implicaties zal hebben
voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal, want ook een buitenlander moet
bijvoorbeeld weten dat ‘Je kunt best stoppen met roken’ alleen in BN een advies kan
inhouden. Voor de internationale neerlandistiek is meer van dit soort onderzoek naar
regionale variatie binnen de Nederlandse standaardtaal derhalve zeer gewenst.
- Roel Vismans

Eindnoten:
1 Zie hiervoor bijvoorbeeld zijn recente artikel in de Spiegel der Letteren (47-3, 251-273).
1 Of groepen verwante werk- en bijwoorden, zo worden de werkwoorden dienen te en horen te,
en de bijwoorden allicht en wellicht samen besproken.
2 De regio van afkomst werd bepaald door middel van een vraag over waar de respondent zijn/haar
lager onderwijs had genoten. Hierbij wordt aangetekend (80, noot 44) dat er ‘[o]m aan te sluiten
bij de terminologie die respondenten gewend zijn, (...) aparte formulieren [zijn] verspreid, met
een vraag naar de “lagere school” in België, en naar de “basisschool” in Nederland.’ Op de
Nederlandse enquête in bijlage 2.2 staat evenwel ‘lagere school’. Dit zal verder niet van invloed
zijn geweest op de resultaten.
3 Hypercorrect gebruik van hoeven komt in België echter maar zeer weinig voor (in Nederland
helemaal niet; 115).
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Jelica Novaković-Lopušina
........... De val van de muur
Grenzen - een woord van Slavische oorsprong overigens - zijn bepalend geweest
voor mijn wereldbeeld. Verdelend en scheidend probeerden ze mijn identiteit vast
te pinnen en perkten ze mijn bewegingsvrijheid in. Maar tegelijkertijd inspireerden
ze me om ze te overschrijden en op te heffen.
Als klein kind besefte ik eind jaren vijftig dat een reis van Belgrado naar Den
Haag voornamelijk bestond uit het passeren van grensovergangen. Met elke grenspost
groeide het besef van afstand en van anderszijn. Op school werd dat besef bevestigd
door de verblufte blikken van mijn medescholieren: ‘Kom je vanachter het IJzeren
Gordijn?!’ Daar kenden we namelijk geen bazooka-kauwgom of drop en hadden we
geen koningin als staatshoofd maar een communist.
Toen ik jaren later met een Humboldtbeurs in Oost-Berlijn ging studeren, waren
de grenzen er niet minder op geworden. Ook daar werd ik vreemd bekeken door mijn
medestudenten: ‘Jij komt van buiten het IJzeren Gordijn!’ Inderdaad, ik was nu
eenmaal anders met mijn internationaal erkende reispas, mijn westerse spullen, mijn
Nederlands verleden.
Thuisgekomen werd ik weer een vreemde, ditmaal in eigen land. De vele
tegenstellingen die binnen Joegoslavië tot botsingen zouden leiden, dwongen mij
zowel binnen als buiten grenzen en grensjes van de etnische lappendeken. Ik kon
niet meer blijven wat ik gevoelsmatig was maar moest me beperken tot wat in mijn
geboorteakte geschreven stond.
De grenzen van mijn eigen etnie zouden in de loop van de oorlog uitgroeien tot
een muur, een opgelegd cordon sanitair waarbinnen ik voor straf gevangen zat. Pijnvol
en tegelijk inspirerend was het om van alles afgescheiden te zijn. De hunkering om
erbij te horen - tot de beschaafde wereld, tot de erfenis van de verlichting, tot de EU,
tot de vrijheid van markt en meningsuiting, heeft een revolutie ontketend die nog
steeds bezig is met de sloop van die muur. Steen voor steen, omdat we er nog steeds
niet helemaal bijhoren, maar er overheen gluren lukt inmiddels al.
Muren en grenzen zijn onlosmakelijk verbonden met hun bestorming en sloop.
Toen ik de neerlandistiek binnenkwam, was het door het extramurale achterdeurtje.
Met veel bewondering en ontzag keek ik samen met mijn collega's over de verbeelde
muur, de grens die ons scheidde van de neerlandici daarbinnen. Wat maakte ze zo
anders? Het feit dat ze voortreffelijk Nederlands spraken? Dat ze uitstekende
wetenschappers waren? Dat ze grensoverschrijdend onderzoek deden? Dat ze tot
verrijkende inzichten kwamen? Maar dat deden velen onder ons toch ook?! Twee
decennia wetenschappelijk onderzoek en congreservaring heeft ons geleerd dat een
ware Republiek der Neerlandistiek niet deelbaar is door een grens! Het zijn niet onze
paspoorten, verblijfplaatsen of geboorteakten die er toe doen maar onze kennis en
inzet.
De stormloop op de muur binnen de neerlandistiek is tijdens het Colloquium in
Gent van start gegaan. Ook ik wil mijn steentje ertoe bijdragen door nog een laatste
keer over die muur te gluren voordat hij valt en wij elkaar de hand kunnen reiken als
gelijken.
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