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[Internationale neerlandistiek - februari 2008]
Van Neerlandica extra Muros naar Internationale neerlandistiek
Dit is het eerste nummer van Internationale neerlandistiek, het wetenschappelijk
tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, dat tot en met
jaargang 45, 2007, werd uitgegeven onder de naam Neerlandica extra Muros.
De naamswijziging markeert de veranderingen in de neerlandistiek binnen en buiten
de Lage Landen. Was er in het verleden op tal van gebieden nog vaak sprake van
een vrij strikte scheiding tussen de neerlandistiek intra en extra muros, in de afgelopen
jaren is er door de ontwikkelingen binnen en buiten het Nederlandse taalgebied een
opvallende toenadering ontstaan. Zo wordt er op veel plaatsen in de wereld steeds
meer oorspronkelijk en waardevol wetenschappelijk onderzoek verricht op het brede
gebied van de neerlandistiek en is men zich ‘intra’ 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 bovendien, mede onder invloed
van de universitaire BaMa-structuur, de blik meer dan voorheen over de grenzen van
het vakgebied en van het taalgebied gericht. Ook daardoor is internationale
samenwerking eerder regel dan uitzondering geworden.
Internationale neerlandistiek zal een platform zijn voor de grensoverschrijdende
neerlandistiek. Naast taalkunde, letterkunde en taalbeheersing is er ruimte voor de
interculturele aspecten van al deze subdisciplines, voor nieuwe technologie in de
vakbeoefening, voor het verloop van canoniseringsprocessen, voor vertalen, voor
culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen in brede zin. De redactie
van IN is van mening dat de nieuwe naam de juiste vlag is die de boeiende
internationale lading dekt.
De redactie
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Jenneke Oosterhoff1.
Niet voor een groot publiek
Nederlandse literatuur in Amerika
Dit artikel zal verslag doen van een kort onderzoek naar de receptie van recentelijk
vertaalde Nederlandse literatuur in Amerika.2. Ik moet er wel op wijzen dat het
moeilijk is daarvan een compleet beeld te scheppen. Cijfers zijn nogal aan fluctuatie
onderhevig, en voor bepaalde hier gemaakte opmerkingen heb ik niet altijd duidelijke
(in cijfers vertaalbare) bewijzen bij de hand. Ook wil ik er nog aan toevoegen dat ik
me vanuit het perspectief van docente Nederlands als vreemde taal in de eerste plaats
op vertaalde fictie en kinderboeken wil concentreren, omdat ik in mijn cursussen in
de afgelopen tien jaar daarop heel wat reacties heb gezien en gehoord.

De markt
Er zijn volgens mijn interpretatie van gegevens van het Nederlands Literair Productieen Vertalingenfonds (hierna: NLPVF) tussen 1995 en 2007 in totaal 79 vertaalde titels
in fictie (verhalen- en verzamelbundels niet meegeteld) bij Amerikaanse uitgevers
verschenen,3. ongeveer een derde daarvan vertaald met steun van het NLPVF of het
Vlaams Fonds voor de Letteren. Sommige van die titels, zoals bijvoorbeeld The
Discovery of Heaven van Harry Mulisch, verschenen in meer dan één oplage. Een
speurtocht in de categorie kinderliteratuur leverde 31 titels op. Ik was wel nieuwsgierig
wat je daarvan nu gewoon in de winkel zou kunnen krijgen en ging daarom even een
kijkje nemen in één van de betere boekhandels hier in de stad (St. Paul, Minnesota),
om te zien wat er zoal op de planken mocht staan. Nadat ik de schappen met ‘fiction’
van a tot z had afgewerkt, kon ik met een stijve nek vaststellen dat er alleen van
Harry Mulisch wat stond, te weten één exemplaar van The Discovery of Heaven en
twee exemplaren van The Assault. Ik vond het resultaat van mijn zoektocht niet erg
hoopgevend, want nog niet zo heel lang geleden had je toch nog wel een Enquist of
een Palmen of een Nooteboom kunnen vinden, en zeker een Dorrestein.
Als je op het internet gaat kijken wordt het een stuk beter. Uit die lijst met 79 titels
was het merendeel nog nieuw op amazon.com te verkrijgen. Van 22 titels waren
tweedehands of nog nieuwe exemplaren bij verschillende verkopers verkrijgbaar.
Om een paar voorbeelden te noemen: schrijvers met internatio-
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nale bekendheid die met meer vertaalde titels ook in de vs naam gemaakt hebben
zijn onder anderen Harry Mulisch, Anna Enquist en Cees Nooteboom. Van Renate
Dorrestein, die met A Heart of Stone (2000) furore maakte, en Arthur Japin, die met
The Two Hearts of Kwasi Boachi (2000) veel succes oogstte, zijn inmiddels ook
verscheidene titels verschenen. Eveneens zijn er intussen enkele titels van in het
Nederlands schrijvende immigranten bij Amerikaanse uitgevers verschenen,
waaronder My Father's Notebook van Kader Abdolah (2006), Wedding by the Sea
van Abdelkader Benali (2000). Van Moses Isegawa zijn Snakepit (2004) en Abyssinian
Chronicles (2000) nieuw op amazon.com te koop. Om een beetje een indruk te geven
van de huidige stand van zaken (herfst 2007) is aan het eind van dit artikel een
overzicht van 2000-2007 toegevoegd, dat er, zo is het nu eenmaal op de boekenmarkt,
over een half jaar waarschijnlijk al weer heel anders zal uitzien.

Promotie
Dat er in de vs veel vertaalde Nederlandse titels verkrijgbaar zijn, staat buiten kijf.
Nieuwe titels volgen elkaar snel op. Toch moet je je afvragen waarom die vertaalde
Nederlandse literatuur in Amerika zo onzichtbaar blijft voor het publiek. Een blik
op Duitsland bijvoorbeeld laat een heel andere situatie zien. Het NLPVF meldt in haar
jaarverslag van 2005:
Het aantal vertaalsubsidies in het Duits is, zoals gebruikelijk, verreweg
het grootst: 53 titels. Dat is bijna 20 titels meer dan in 2004. Op de tweede
plaats staat, heel opmerkelijk, het Spaans, waar over 2004 ook al een groei
te melden viel. Aardig detail daarbij is dat er 4 van die 15 titels vertaald
worden in Zuid-Amerika. Het derde taalgebied is voor 2005 het Italiaans
(13), de vierde plaats wordt gedeeld door het Engels en het Frans (11).4.
In het jaarverslag van het NLPVF van 2006 valt niet veel verandering in die
verhoudingen op te merken. In totaal werden er 182 subsidieaanvragen gehonoreerd.
Wat de aantallen aanvragen per taal betreft, is er een gedeelde derde plaats
voor de Engelstalige landen (UK9/USI/AUS2) en Frankrijk: 12. Op twee
staat, net als in 2005, het Spaans met 15 aanvragen. Dat is evenveel als de
Scandinavische landen samen (NO 3/DK 4/ZW 8). Het Duitstalige gebied
staat nog altijd op kop met 32 aanvragen.5.
De Verenigde Staten doen het met maar één subsidieaanvraag wel heel erg slecht.
Dat geringe animo doet vermoeden dat de Amerikaanse uitgevers een wat afwachtende
houding aannemen en eerst eens bij hun Engelse collega's gaan kijken hoe een
vertaalde titel het doet. Zo zijn er ettelijke werken van Nederlandse auteurs te noemen
die aanvankelijk op de Engelse boekenmarkt
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verschenen en één of twee jaar later in Amerika. Toch blijft de vraag of er vanuit
Nederland niet meer aan promotie zou kunnen worden gedaan. Het NLPVF, het Vlaams
Fonds voor de Letteren, de Nederlandse Taalunie en de Vlaams-Nederlandse stichting
Ons Erfdeel zijn overigens van onschatbare waarde voor de verspreiding van de
Nederlandse en Vlaamse cultuur in het buitenland. Daarbij denk ik in de eerste plaats
aan de voor de universitaire programma's onmisbare subsidieregelingen van de
Taalunie. Ook het Engelstalige jaarboek The Low Countries van Ons Erfdeel verdient
hier bijzondere vermelding als onuitputtelijke bron van culturele informatie voor
uitgevers, docenten, studenten en iedere expat die de ontwikkelingen in de
Nederlandse literatuur en kunst wil blijven volgen. Aan de andere kant is het toch te
betreuren dat we in de Verenigde Staten geen door de overheid gesteund Nederlands
cultureel centrum hebben. Een Erasmushuis bijvoorbeeld, met vestigingen op
verschillende locaties, zou niet alleen de vakgroepen Nederlands ten goede komen,
die omgekeerd weer als onderzoekspoot zouden kunnen functioneren, maar ook de
plaatselijke Nederlandse gemeenschappen, die het uitdragen van hun culturele erfgoed
hoofdzakelijk tot jaarlijkse vieringen van Sinterklaas en Koninginnedag en het
gezamenlijk nuttigen van een Indonesische rijsttafel beperken, zouden daarvan kunnen
profiteren.
Aan publiciteit rond en promotie van literatuur (ook van vertaalde) is in Amerika
overigens geen gebrek. Grote kranten verschijnen wekelijks met een uitgebreide
boekenbijlage. Ook weekbladen zoals Time, Newsweek en The New Yorker besteden
aandacht aan literatuur. En dan zijn er natuurlijk ettelijke literatuurkritische
tijdschriften zoals Publishers Weekly, Kirkus Reviews en The Literary Review.
Laatstgenoemde wijdde in het voorjaar van 1997 een heel nummer aan Nederlandse
literatuur en nam daarin poëzie en proza op van Lut de Block, Tom Lanoye, Charles
Ducal, Joost Zwagerman, Eva Gerlach, Geert van Istendael en Kristien Hemmerechts.
Boekwinkelketens zoals ‘Barnes & Noble’ of ‘Borders’ lokken de klanten met koffie
en strategisch geplaatste tafels met ‘New Releases’ en ‘New York Times Bestsellers’.
Boekclubjes en leeskringen schieten als paddenstoelen uit de grond - en niet alleen
in academische kringen. Landelijk zijn er jaarlijks een groot aantal boekenbeurzen
en boekfestivals zoals het National Bookfestival, de National Library Week en de
BookExpo Amerika. En ten slotte kunnen er natuurlijk in veel universitaire
programma's, bibliotheken, boekwinkels en andere instellingen auteursoptredens
bijgewoond worden. Kortom: genoeg mogelijkheden om als lezer een beetje van de
literaire markt op de hoogte te blijven.

Schrijversoptredens
In de verspreiding en promotie van de Nederlandse literatuur in de vs spelen de
universitaire programma's Nederlands als vreemde taal en de auteursoptredens op
literaire festivals, op boektournees en binnen de zogenaamde ‘writer in
residence’-programma's een belangrijke rol. Volgens de informatie van het NLPVF
hebben er tussen 1994 en 2007 zo'n veertig door het vertalingenfonds
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gesubsidieerde schrijversoptredens in de Verenigde Staten plaatsgevonden. Daarnaast
zijn er nog optredens geweest waarvoor financiële steun uit andere bronnen werd
gehaald, bijvoorbeeld universitaire fondsen, de Nederlandse Taalunie, de
Netherland-America Foundation en natuurlijk ook het Fonds voor de Letteren. Op
die manier kon in april 2005 een bezoek van Renate Dorrestein aan de University of
Minnesota gerealiseerd worden. De University of California, Berkeley, om nog een
ander voorbeeld te noemen, heeft in de laatste jaren zelf een groot aantal
schrijversoptredens gesubsidieerd. Daar waren onder anderen Harry Mulisch, Cees
Nooteboom, Marga Minco en Jan Verhaeghen voor langere of kortere tijd op bezoek.
Ten derde wil ik nog het om de twee jaar plaatsvindende congres van de ‘American
Association for Netherlandic Studies’ aanhalen, waar traditiegetrouw altijd een
Nederlandse en een Vlaamse auteur optreden. In 2002 in Michigan waren dat Renate
Dorrestein en Leo Pleysier en in 2004 in Minnesota stonden Rob Schouten en Pol
Hoste op het programma.
De door het NLPVF gesubsidieerde schrijversoptredens in de vs zijn hoofdzakelijk
boektournees, lezingenreeksen, deelname aan literaire of andere kunstfestivals en
verblijven van ‘writers in residence’ binnen programma's in Nederlandse en Engelse
literatuur en ‘Creative Writing’ aan Amerikaanse universiteiten. Wat de ‘writer in
residence’-programma's betreft zijn er duidelijk een paar koplopers te noemen, en
wel de University of Michigan, waar tussen 1994 en 2005 met een zekere regelmaat
schrijversbezoeken hebben plaatsgevonden, onder meer van Robert Vernooy, Patty
Scholten en Karel Glastra van Loon. Ook de universiteit van Iowa heeft vanaf 1994
enkele keren van de subsidieregeling gebruikgemaakt om bijvoorbeeld Astrid Roemer,
Maria van Daalen en Stephan Sanders voor een semester aan het International Writing
Program te laten meewerken. De naar Iowa uitgenodigde schrijvers gaven alle drie
ook elders in de Verenigde Staten lezingen. Verder was Arthur Japin in 2000 de
eerste Nederlandse ‘writer in residence’ aan New York University. Het succes en de
effectiviteit van dergelijke gastdocentschappen beperkt zich natuurlijk voornamelijk
tot de universitaire kring, tenzij er al werken van de betreffende schrijver in het
Engels verschenen zijn, waardoor met lezingen en signeersessies buiten de universiteit
ook een groter publiek bereikt kan worden, zoals bijvoorbeeld in het geval van Karel
Glastra van Loon, wiens boek De passievrucht voor zijn (helaas door zijn ziekte
afgebroken) verblijf in Michigan niet alleen al in het Engels vertaald, maar inmiddels
ook verfilmd was.
De bedoeling van zo'n gastverblijf aan een Amerikaanse universiteit is echter niet
in de laatste plaats dat de betreffende schrijver of schrijfster tijd heeft en inspiratie
vindt om nieuw werk te produceren. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Rob Schouten,
wiens bundel Adres gewijzigd een beeld geeft van zijn ervaringen tijdens zijn verblijf
aan de University of Minnesota. Andere voorbeelden daarvan zijn Connie Francis
of de onschuld van Amerika van Stephan Sanders en Werklicht van Bert Jansen. Niet
over specifiek Amerikaanse ervaringen, maar
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wel in Amerika geschreven is verder bijvoorbeeld Letter en geest van Frans
Kellendonk.
Voor schrijversbezoeken in de vorm van lezingenreeksen en promotietournees
gaat het initiatief meestal van de Amerikaanse uitgever uit, die met dergelijke
bezoeken een vers van de pers verschenen boek wat meer bekendheid probeert te
geven. Zo was Cees Nooteboom in 1994 ter promotie van The Following Story in
Amerika op tournee. Harry Mulisch trad in 1996 in Washington en New York op ter
gelegenheid van de verschijning van The Discovery of Heaven. En Renate Dorrestein
ging in 2001 met A Heart of Stone in Amerika langs de boekwinkels om voor te lezen
en te signeren.
Tevens komen er regelmatig aanvragen bij het NLPVF binnen voor deelname van
een Nederlandse auteur of groep van auteurs aan een specifiek literair programma
of festival. Uit een mij door het NLPVF toegestuurd overzicht van dergelijke optredens
tussen 1994 en 2007 blijkt dat het literaire zwaartepunt aan de oostkust, in steden
zoals New York en Washington ligt. Dit verwondert niet; in Nederland ga je tenslotte
ook voor het beste aanbod naar de Randstad. Jaarlijks vindt in New York bijvoorbeeld
het ‘PEN World Voices Festival of International Literature’ plaats, waar het aantal
Nederlandstalige deelnemers in de laatste jaren behoorlijk gestegen is; waren dat in
2005 enkel en alleen Kader Abdolah en Cees Nooteboom, in 2007 namen Arthur
Japin, Adriaan van Dis, Margriet de Moor, Moses Isegawa, Arnon Grunberg, Geert
Mak en Isabel Hoving aan het festival deel.
Maar ook elders in de vs, in minder voor de hand liggende plaatsen, kom je op
een literaire manifestatie wel eens een Nederlandstalige schrijver tegen. In januari
1994 bijvoorbeeld namen Sem Dresden, Gerhard Durlacher en Carl Friedman deel
aan het ‘Key West Literary Seminar’ in Florida met een paneldiscussie over
Joods-Nederlandse autobiografie na de holocaust. Voor Minneapolis, om nog een
tweede voorbeeld te noemen, waren de omstandigheden in 2007 bijzonder gunstig:
in oktober vond hier het door uitgeverij Rain Taxi georganiseerde Twin Cities Book
Festival plaats met een optreden van het duo Kees 't Hart en Arjen Duinkers. Door
samenwerking tussen Rain Taxi en het Dutch Studies-programma aan de University
of Minnesota kon ook een bezoek van de twee schrijvers aan de universiteit geregeld
worden. Een dergelijke wisselwerking heeft niet alleen een positieve invloed op het
aantal bezoekers van het festival, maar betekent ook een culturele verrijking van de
cursussen Nederlands aan de universiteit.
Samenvattend kun je dus stellen dat er door al dan niet gesponsorde
schrijversbezoeken wel degelijk enige verspreiding van de Nederlandse literatuur in
de vs plaatsvindt. Maar hoeveel is genoeg? Als je het vergelijkt met de status van de
Nederlandse literatuur op het Europese continent, dan is het in Amerika een druppel
op een gloeiende plaat. Als je er aan de andere kant rekening mee houdt dat de
vertaalde literatuur in Amerika slechts 3 procent van de totale boekproductie uitmaakt,
dan mogen we met veertig optredens van zowel bekende als minder bekende auteurs
in een periode van meer dan tien jaar
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misschien niet klagen. Hoopgevend is in elk geval het stijgende aantal deelnemers
aan het PEN-wereldliteratuurfestival; van de 163 deelnemers in 2007 waren er 7
Nederlanders (8 als je Ian Buruma meetelt), 4 procent dus. Dat lijkt niet veel, maar
in de vertegenwoordiging van andere Europese landen op dat festival lag alleen
Spanje hoger met 12 schrijvers; uit Duitsland kwamen er 5, uit Frankrijk 3, uit
Denemarken 3, uit Italië 3 en uit Polen 2. Portugal en Noorwegen waren elk met één
schrijver vertegenwoordigd.
Op de vraag of er binnen die auteursoptredens nu bepaalde thematische voorkeuren
of zwaartepunten te bespeuren vallen, moet ik het antwoord grotendeels schuldig
blijven. De vertaalde titels die in Amerika verschijnen liggen qua thematiek natuurlijk
ver uiteen. Wel is er volgens het NLPVF de laatste jaren een verschuiving van aandacht
waar te nemen van fictie naar narratieve non-fictie en met name naar migratie- en
integratievraagstukken. Dat verklaart bijvoorbeeld het succes van een titel als Murder
in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance van Ian
Buruma of waarom Ayaan Hirsi Ali in 2006 aan het PEN-festival deelnam en ook
waarom Geert Mak met zijn Europageschiedenis altijd overal welkom is. Het verklaart
misschien ook een zekere groei van de belangstelling voor immigrantenliteratuur,
als ik dat wat onhandige stempel even mag gebruiken.
Rest hier nog de vraag of schrijversoptredens in de vs succes hebben, dat wil
zeggen of er met lezingenreeksen, promotietournees en ‘writer in
residence’-programma's een groter publiek en hogere oplagen bereikt worden. Ook
op deze vraag valt met geen enkele zekerheid iets te zeggen. Het Vertalingenfonds
benadrukt in de eerste plaats het belang van de aan schrijversbezoeken gekoppelde
persinterviews en boekrecensies, en hun archief beschikt dan ook over een groot
aantal in Amerikaanse publicaties verschenen artikelen over Nederlandse literatuur.
Een goed voorbeeld van beïnvloeding van de verkoopcijfers door aandacht van de
media is het kinderboek In the Shadow of the Ark van Anne Provoost, dat naar
gegevens van het NLPVF binnen een jaar een oplage van 100.000 exemplaren bereikte.
Haar optreden op het PEN-wereldliteratuurfestival in 2005 en een interview met Bill
Moyers op tv stonden met die hoge verkoopcijfers in direct verband. Renate
Dorrestein, om een ander voorbeeld te noemen, heeft over haar tour door de vs ter
promotie van A Heart of Stone een uiterst geestig artikel6. geschreven, waarin op zeer
humoristische wijze de grootscheepse aanpak van auteursbezoeken en de geraffineerde
marketingstrategieën van literaire agentschappen en boekhandelaren worden
beschreven. Ze vertelt hoe ze langs de filialen van Barnes & Noble7. wordt gesleept
om haar boeken te signeren. ‘Het winkelpersoneel plakt er dan fluks en weinig
ceremonieel een grote sticker op, signed by the author, en de hele stapel belandt op
een apart tafeltje dat al bijna bezwijkt onder de gesigneerde exemplaren van de
concurrentie - maar gesigneerd heet een boek vijf keer zo snel te verkopen, zelfs van
een hier totaal onbekende auteur.’ Ze beschrijft publiciteitsstunts zoals een optreden
van Isabel Allende, die in een boekwinkel in San Francisco promotie maakt voor A
Heart of Stone: ‘“Wow!” steekt zij van wal. “This is one
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of the best books I have read in years.” Tegen de tijd dat zij het einde van haar
toespraak heeft bereikt, staat ze erbij te stampvoeten. “Please, please read this book”,
roept ze het publiek toe. “You MUST read this book. Vertel het aan je vrienden, doe
ze het cadeau! You're in for a treat!”’ en meer van dat soort superlatieven waar de
Amerikanen zo goed in zijn. In Amerika, vertelt Renate Dorrestein verder, worden
boeken al in literaire vakbladen besproken ver voordat ze in de boekhandel
verschijnen, dit om boekhandelaren al voortijdig te enthousiasmeren en tot inkopen
te verleiden, wat natuurlijk weer een gunstige invloed op de oplage bij de uitgever
heeft. Het resultaat van die promotietour, schrijft Dorrestein aan het eind, was een
uitgeefplan bij Viking tot en met 2006, een aanbod waar de schrijfster naar eigen
zeggen meteen een ‘massief writer's block’ van voelde komen opzetten. Uiteindelijk
werd in Amerika alleen nog Without Mercy verkocht. Toen ik Renate Dorrestein kort
geleden nog eens naar het succes van die promotietour vroeg, schreef ze mij terug:
‘Ik kwam daar als compleet onbekend auteur, dus het liep nergens storm. Zulke
dingen vragen om een langzame, geduldige opbouw [...] met ieder nieuw boek win
je een heel klein beetje terrein, in de hoop uiteindelijk een kritieke massa te bereiken
die zichzelf parabolisch vergroot. In de vs, met maar twee boeken, is dat punt domweg
nooit bereikt.’ Ik denk dat daarmee de situatie een stuk realistischer wordt bekeken.
Er zijn weliswaar verschillende schrijvers te noemen die inmiddels een vaste
Amerikaanse uitgever hebben, waaruit het succes van voorgaand werk afgeleid mag
worden, ook verschijnen er zoals eerder al vermeld af en toe herdrukken van bestaande
titels, maar succesnummers zoals de vertaling van De arkvaarders van Anne Provoost
zijn wellicht een uitzondering.

Het Amerikaanse perspectief
Hoe kijkt men er nu van de Amerikaanse kant tegenaan? Volgens een artikel in de
New York Times van 26 juli 2003 met de veelzeggende titel ‘Amerika Yawns at
Foreign Fiction’8. ziet de toekomst van vertaalde literatuur in Amerika er niet bepaald
rooskleurig uit. Toen de Hongaarse schrijver Imre Kertesz in 2002 de Nobelprijs
voor literatuur won, vertelt de auteur Stephen Kinzer, zeiden veel Amerikanen:
‘Wie?’. Het werk van Kertesz was nagenoeg onbekend in de vs, en hoewel de
Nobelprijs de verkoop van zijn boek Fateless kortstondig opkrikte, besloot de uitgever,
Northwestern University Press, uiteindelijk toch hun afdeling vertaalde literatuur
drastisch te verkleinen, omdat er zo weinig van werd verkocht. Volgens Kinzer is
dit een ontwikkeling waar niet alleen de grote universiteiten, maar ook andere
uitgeverijen mee te kampen hebben. ‘Writers, publishers and cultural critics have
long lamented the difficulty of interesting American readers in translated literature,
and now some say the market for these books is smaller than it has been in
generations.’ Terwijl Europese landen heel veel vertalingen van Amerikaanse
literatuur op de markt brengen, koopt Amerika erg weinig rechten van Europa. Een
voorbeeld: In 2002 kocht Duitsland vertaalrechten voor 3.782 Amerikaanse boeken,
terwijl Amerikaanse uitgevers rechten voor maar 150 Duitse titels kochten. Dit schijnt
in het
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verleden heel anders geweest te zijn. Tot ver in de jaren zeventig hielden uitgevers
zoals Pantheon Books, New Directions, Knopf en Grove hun deuren voor buitenlandse
literatuur open. Waar ligt het dan aan dat die deuren inmiddels gesloten zijn? Er
worden in het artikel een aantal redenen genoemd.
Bovenaan staat wel de toenemende concentratie van de boekindustrie in een paar
grote conglomeraten die vooral op winst gefixeerd zijn en die dus liever de
blockbusters binnenhalen dan onbekende buitenlandse werken. Het uitgeven van
vertaalde literatuur kost veel en een uitgever maakt er weinig winst mee. Vooral de
kleinere, ‘non-profit’ uitgevers hebben met dit probleem te kampen, een feit dat ik
nog eens persoonlijk door een uitgever bevestigd kreeg. John O'Brien, hoofd van
uitgeverij Dalkey Archive Press (die ons programma kort geleden het boek Summer
in Termuren van Louis Paul Boon als beoordelingsexemplaar toestuurde), wond er
geen doekjes om:
It is completely unprofitable to do translations, Dutch or otherwise. [Louis
Paul] Boon presents special difficulties: a great writer whose work is
difficult. But as I've said, all translations - especially the kind that Dalkey
loves to do - lose money.’9.
Op mijn vraag hoe lang vertaalde literatuur over het algemeen in druk blijft,
antwoordde hij:
If done by a commercial house, the book would be in print for a year or
two. Dalkey however has, as part of its mission, to keep all of its fiction
in print permanently. It's my long-standing belief that eventually the
audience will find the book: Five years? Ten years? However long it takes
[...]. But you know ahead of time that first-year sales could be as few as
500-600 copies.
Een ander argument van uitgevers dat in het artikel van Kinzer genoemd wordt is
hun tekort aan personeel dat op buitenlandse literatuur gespecialiseerd is en het
geringe vertrouwen in het oordeel van buitenstaanders over wat de Amerikaanse
lezer zou kunnen aanspreken. Een probleem dat daar direct mee samenhangt is het
gebrek aan herkenbaarheid in vertaalde literatuur, een argument dat mij als docente
Nederlands nauwelijks meer verbaast, omdat ik een dergelijk sentiment ook wel eens
onder mijn studenten heb gemerkt. Kinzer citeert een medewerker van Harcourt
Trade Publishers:
A lot of foreign literature doesn't work in the American context because
it's less action-oriented than what we're used to, more philosophical and
reflective [...] Americans tend to want more immediate gratification. We're
into accessible information. We often look for the story, rather than the
story within the story. We'd rather read lines than read between the lines.
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Vanuit een vergelijkbare gedachtegang schreef een van mijn studenten aan het eind
van een cursus literatuur over de Tweede Wereldoorlog: ‘Ik houd van dialoog in
boeken meer dan van beschrijvingen van mensen of plaatsen. Ik houd van actie tussen
mensen of opwindende situaties in boeken. [De meesten] van deze boeken hadden
deze situaties, maar mijn favoriet[e] boeken waren Oorlog zonder vrienden en De
aanslag.’10. Qua doelgroep staan studenten overigens niet boven op het lijstje van
uitgevers. John O'Brien van Dalkey Archive Press zei daarover: ‘Strangely (or not),
the classroom is not the primary market for such books: again, difficult, and in [Louis
Paul] Boon's case, too long. But over the years some brave souls will teach it.’ Hier
blijkt een betreurenswaardig gebrek aan communicatie tussen uitgevers en
universitaire programma's. Er is kennelijk niet veel bekend over de lengte en
moeilijkheidsgraad van de teksten die in literatuurcursussen behandeld worden.
Als laatste wordt er in het artikel van Kinzer nog over het steeds meer verstoorde
politieke en culturele evenwicht tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld
gesproken, waardoor het aandeel vertaalde literatuur bij Amerikaanse uitgevers zo
klein blijft. Vertaalde literatuur moet tegen een enorme concurrentie opboksen, en
er wordt te weinig aan promotie gedaan. Wat nog wel eens wil helpen is wanneer
het prestige van een voorheen onbekende auteur door een grote literaire prijs een
beetje verhoogd wordt. En daarmee is de cirkel rond, want wat zeiden veel
Amerikanen toen Kertesz de Nobelprijs won? ‘Wie?’

Recensies en commentaar van lezers
Een blik op recensies of andere vormen van lezerscommentaar11. geeft vooral dat
voorheen reeds genoemde gebrek aan herkenbaarheid te zien. Docenten in
universitaire programma's Nederlands in de vs zullen dit zeker kunnen beamen. Mijn
eigen studenten bijvoorbeeld met wie ik in mijn cursussen veel kinder- en
jeugdliteratuur lees, verbazen zich met name over de ‘volwassen’ problematiek in
die boeken en de ‘on-Amerikaanse’ aanpak van de daarin aan de kaak gestelde
conflicten. Dat een leraar die een scholiere betast bijvoorbeeld niet meteen in de
gevangenis belandt (Carry Slee: Razend) of dat een kind van twaalf jaar de
verantwoordelijkheid voor haar aan de drugs verslaafde vader op zich neemt en met
hem mee naar een afkickcentrum gaat (Guus Kuijer: Polleke) en niet door het
‘Department of Children and Families’ wordt weggehaald, ontlokt zowel bij mijn
studenten als bij lezers en recensenten steeds weer de vraag: Zijn die boeken echt
wel voor kinderen bestemd? Zo schrijft een lezeres naar aanleiding van Guus Kuijers
The Book of Everything (Levine, 2006):
I haven't a clue what to do with it. On the one hand, it's brilliant. An
incredibly intelligent treatise on one boy's grasp of what he wants out of
his life, his religion, and his abusive family situation. On the other hand I
can't figure out if it's really a kid's book. Would children enjoy it? Wouldn't
a teenager get so much more out of it?12.
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Over Bruises van Anke de Vries (Hand Print, 2003) schreef Publishers Weekly:
Not a one-note issue book, this sophisticated, disturbing story presents its
characters with sympathy for their vulnerabilities. Some readers may need
adult guidance to cope with the strong content, but ultimately the message
here is optimistic, suggesting that even the direst circumstances can be
overcome.
Naast de bezorgdheid over de vraag of het boek wel voor de jeugd geschikt is, komt
hier ook duidelijk het typisch Amerikaanse ‘als het maar goed komt’-gevoel naar
voren, die eindeloze behoefte aan een happy end met een verheffende boodschap.
Ook zie je soms een bijzondere voorliefde voor verhalen die ‘echt gebeurd’ zijn. Zo
schrijft Publishers Weekly over Arno Bohlmeijers Something Very Sorry (Putnam
Juvenile, 1997):
Although the subject matter of this book may be too intense for some
readers, most will be drawn into this day-to-day account of spiritual
recovery, relishing the subtle beauty of the author's prose and its
life-affirming message [...] This is a true story; the character of Rosemyn
is the author's own daughter.
Uiterst negatieve kritiek komt er vooral van de School Library Journal, wat niet
verwonderlijk is als je bedenkt dat er in Amerika op scholen nog steeds boeken op
de banlijst komen. Bare Hands van Bart Moeyaert bijvoorbeeld wordt daar beschreven
als een ‘disappointing and confusing novel’ met een ‘muddled message’. Het voorheen
genoemde succesnummer van Anne Provoost, In the Shadow of the Ark, ontvangt
overal lovende kritiek, behalve in de School Library Journal: ‘[T]he pacing is slow,
the characters are simplistic and undeveloped, and the prose is uneven and wordy
[...] The writing is adult in tone and sensibility, and few teens will be engaged enough
to grapple with the philosophical concerns it raises about who is chosen and who is
left behind.’ Zelfs in het commentaar op Minnie (Milkweed, 1994), de vertaling van
Annie M.G. Schmidts Minoes, in Nederland geliefd bij jong en oud, domineert in de
School Library Journal de behoefte aan het vertrouwde, en de recensent plaatst het
dan ook in een bekende context:
The setting, a small European village, will seem idyllic to many readers
and adds to the slightly strange, unfamiliar mood of the tale [...] This book
lacks the sheer magic of Ursula K. Le Guin's Catwings (Orchard, 1988)
and the robust adventure of Lloyd Alexander's The Cat Who Wished to Be
a Man (Dutton, 1977), but has a charm of its own that will appeal to
graduates of Esther Averill's Jenny and the Cat Club-series (Harper
Collins).
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Mijn conclusie hier is dat de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur door de
Amerikanen over het algemeen als te volwassen wordt beschouwd.
Kijken we naar reacties op volwassenenliteratuur, dan moet ik weer op de
karakteristieken terugkomen die in het hiervoor genoemde artikel ‘America Yawns
at Foreign Fiction’ weergegeven werden: het langzamere tempo, de filosofische en
reflectieve toon, het soms ontbreken van een duidelijke (simpele) verhaallijn, het
wisselende perspectief, de onherkenbare thematiek. Ook hier kan ik uit eigen ervaring
spreken; mijn studenten in de cursussen literatuur en cultuur verbazen zich altijd
weer over de in hun ogen ongewone aanpak van seksualiteit (en met name het relatief
hoge gehalte aan onverbloemde seksscènes) en de voor Nederland typische vrije
omgang met andere taboes. Om een voorbeeld te noemen: dat een politieagent een
in het Vondelpark vrijend paar ‘nog een prettige avond’ wenst nadat hij heeft
vastgesteld dat met mevrouw ‘alles in orde’ is13. in plaats van hen wegens liederlijk
gedrag meteen naar huis of naar het politiebureau te sturen, vonden mijn studenten
ronduit verbluffend. Of dat een door postnatale depressie ontwrichte moeder een
baby met een appelboor te lijf gaat,14. ook daardoor waren de gemoederen enigszins
geschokt. Maar tegelijkertijd is er ook een groot respect voor de complexiteit van
zowel de verhaallijn alsook de karakters van de figuren in de Nederlandse literatuur.
De daarin centraal staande conflicten stemmen tot nadenken, de keuze voor of tegen
is vaak moeilijk, veel vragen blijven onbeantwoord en scheppen stof voor diepgaande
discussies.
Diezelfde complexiteit en diepgang geeft in veel van de in de vs verschijnende
recensies van Nederlandse literatuur in vertaling reden tot overwegend positieve
reacties. Sterker nog: in een stapel willekeurig geselecteerde boekbesprekingen van
recent vertaalde, nog verkrijgbare werken uit het archief van het Vertalingenfonds
vond ik zegge en schrijve maar één werk waarmee de vloer aangeveegd wordt,
namelijk Siegfried van Harry Mulisch:
In ‘Siegfried’ Mulisch seeks to solve the lingering problem Hitler holds
for humanity through his protagonist, Herter, a character that bears more
than a passing resemblance to the affably arrogant Mulisch, who manages
to be megalomaniacal and self-effacing at the same time.15.
Elders het volgende oordeel:
‘Siegfried’ reads like a pompous ‘Boys from Brazil’-like yarn. It's an
out-and-out potboiler, garnished with sophomoric, philosophical asides.
As a made-for-the-movies melodrama, it is vivid and suspenseful enough.
As a serious meditation on evil and guilt and history, it is a remarkably
inane performance, at once silly and pretentious.16.
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Afgezien van deze twee uitvallen, die eerder iets van persoonlijke vendetta's tegen
Mulisch hebben,17. vond ik geen ronduit moordende boekbesprekingen. Wanneer er
kritiek geuit wordt, is die eerder van een wat bescheidener aard. Over Connie Palmens
The Friendship werd in Publishers Weekly (oktober 2003) bijvoorbeeld gezegd:
A bestseller in the Netherlands, like her first novel, The Laws, Palmen's
bracingly intellectual but oblique second novel will appeal to a more limited
readership in the U.S. Even devotees of cerebral European literary fiction
may be frustrated this time around by Palmen's swerve from an engaging
narrative into the foggy hinterlands of her narrator's psyche.
Soms wordt er eerder aan het intellect van de lezers dan aan het talent van de schrijver
getwijfeld. Aan het eind van een lange bespreking van All Souls Day van Cees
Nooteboom bijvoorbeeld schrijft de recensent: ‘All of the above is sure to frighten
away most North American readers, but Nooteboom is deeply rewarding [...] Readers
who invest the time and the patience to pore over the work will be deeply touched
by its quiet humanity and exploration of the grieving soul.’18. Met The Two Hearts
of Kwasi Boachi oogst Arthur Japin overwegend lovende kritiek, alleen al vanwege
de ook in Amerika nog zeer actuele thematiek, al wordt er wel voorzichtig kritiek
geuit op de rijkdom aan historisch vooronderzoek en een overgewicht aan in de
roman ingebed authentiek materiaal. Interessant, maar niet verbazend vanuit
Amerikaans perspectief vond ik ook het volgende: ‘Although aware that people of
color might question whether a white man can truly understand the perspective of
an African, Japin defends his right to do so.’19. Met Twins maakte Tessa de Loo een
geweldig debuut in Amerika: ‘A flat-out masterpiece, exhilarating and
unforgettable.’20. Het erop volgende A Bed in Heaven kreeg in Publishers Weekly
(2003) het stempel ‘a virtuoso performance’. Over het werk van Anna Enquist vond
ik overwegend lovende besprekingen, die vooral de nadruk leggen op haar successtatus
niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, met uitzondering van een artikeltje
waarin, mijns inziens geheel ten onrechte, naar aanleiding van The Secret gezegd
werd: ‘Easy answers are far too available in today's fiction, but The Secret would
benefit from providing an answer or two. The only secret Enquist really reveals ist
that she can write a lyrical work of art and still produce flat characters.’21. Arnon
Grunberg doet het goed in America, al had zijn roman Silent Extras minder succes
dan Phantom Pain: ‘Grunberg burst on the scene at 22, but he can no longer claim
wunderkind status. Despite the international success of Blue Mondays, the peculiar
charms of his latest will be a tough sell for a large American audience.’22. Over het
werk van Margriet de Moor wordt daarentegen voornamelijk positief geschreven
(‘She's getting better with every book.’)23. en wat de twee titels van Renate Dorrestein
betreft veronderstel ik dat het de volgorde is geweest waarin die verschenen zijn
waardoor
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Without Mercy minder goed ontvangen werd dan A Heart of Stone. Over dat boek
schrijft een lezeres: ‘I bought this book on a whim, and was absolutely gripped by
it. Could NOT put it down. Had to miss a whole day at work. And it was absolutely
worth it.’24. Dat schept hoge verwachtingen. En om nog een paar zeer recente
voorbeelden te noemen: Ook werken van minder hoogstaande of zelfs twijfelachtige
literaire kwaliteit vallen in redelijk goede aarde. The Dinner Club (2007) van Saskia
Noort is volgens Booklist een verhaal ‘from one of the basic guilty-pleasure food
groups: genre fluff leavened with smart writing.’ En over Love Life (2007) van Kluun
zegt Publishers Weekly: ‘Kluun's take on marriage may be too European for the
States, but his lacerating portraits of the medical establishment will certainly hit
home.’ Al met al voldoende indicaties dat vertaalde Nederlandse literatuur in Amerika
wel degelijk een kans heeft.

Conclusie
Ik wil hier niet pretenderen een sluitende conclusie te kunnen geven over de status
van de vertaalde Nederlandse literatuur in Amerika. Wel durf ik op grond van mijn
korte onderzoek naar de markt, de promotie en de lezersreacties, samenvattend te
zeggen dat zij in dit land geen noemenswaardige zichtbaarheid heeft. Behalve door
gewoon een boekhandel binnen te stappen (zelfs een filiaal van de grootste keten in
de vs) en de schappen te checken waar nagenoeg niets Nederlands te vinden is, is er
nog een andere, heel simpele manier om dat te bevestigen. Kijk op amazon.com eens
naar de ‘sales rank’ van een willekeurige vertaalde Nederlandse titel. The Following
Story van Cees Nooteboom vond ik op ‘613,206 in Books’ (dat is
zeshonderddertienduizend tweehonderdzes, laat u zich niet door de komma misleiden).
Van Harry Mulisch stond The Assault op nummer 111.074 en The Discovery of
Heaven op 405.211. Van Margriet de Moor stond The Kreutzer Sonata op nummer
810.340. Ter vergelijking keek ik even naar een paar Duitse schrijvers: van Günter
Grass bijvoorbeeld stond Peeling the Onion op nummer 7.423. Geen eerlijke
tegenstander, na al die ophef over het verleden van Grass? Maar ook Grass' Crabwalk
staat immers op 154.139 en The Tin Drum op 36.248. Geert Mak bijvoorbeeld hoeft
zich beslist ook niet te schamen; hij staat met In Europe op 13.698. Met andere
woorden: Zowel Duitsland als Nederland heeft duidelijk bestsellerauteurs die ook
in het buitenland veel verkocht worden. Maar toch, wat is veel? Vergelijk dat eens
met bijvoorbeeld Isabel Allende of Gabriel Garcia Marquez. Van Allende staat House
of the Spirits op nummer 14.611 en Chronicle of a Death Foretold van Marquez staat
op 4.790. Dat zijn ook vertaalde titels. Overigens is het vanzelfsprekend dat de
Latijns-Amerikaanse literatuur in de vs een grotere rol speelt dan de Europese, die,
getuige de cijfers, duidelijk minder gewicht heeft. Wat is op dit moment één van de
best verkochte boeken in Amerika? The Kite Runner van Khaled Hosseini. Het staat
op nummer 30. De opvolger, A Thousand Splendid Suns, bevindt zich op nummer
4. De gebonden editie van de nieuwste van John Grisham, Playing for Pizza, doet
het ook heel goed op nummer 7. En in de kinderliteratuur is het zevende Harry
Potter-boek op dit
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moment natuurlijk de nummer 1. Daarvoor ging mijn in Amerika wonende nicht met
haar dochters gewapend met slaapzak voor de deur van een boekwinkel liggen om
als één van de eersten in Houston een exemplaar te kunnen bemachtigen. Zo gaat
dat hier.
Waarom dit gedoe met ‘sales rank’-cijfers? Het is erg moeilijk om van uitgevers
exacte gegevens over oplagen los te peuteren, vooral waar het gesubsidieerde uitgaven
betreft. Ik heb bij verscheidene grotere uitgevers via e-mail een gooi gedaan, maar
ik kreeg steeds nul op het rekest. Toen ik na ettelijke onbeantwoorde e-mails toch
maar eens de telefoon greep en de uitgever van twee titels van Margriet de Moor en
één van Abdelkader Benali belde, werd mij verteld dat oplagecijfers ‘proprietary
information’ zijn; die deur bleef voor mij dus gesloten. Wel kon de vertegenwoordiger
die ik aan de lijn had mij verzekeren dat het ‘very difficult’ is een publiek voor
vertaalde literatuur te vinden. Maar dat wist ik zelf ook al. Een collega wees mij erop
dat je van die ‘sales rank’-cijfers ook een aardige indruk krijgt. Tenslotte is
amazon.com naast Barnes and Noble de grootste online boekwinkel, al verkopen ze
inmiddels ook allerlei andere artikelen.
Het is met de vertaalde Nederlandse literatuur misschien net zoals met de
universitaire programma's Nederlands als vreemde taal in de vs. Je krijgt een klein,
maar zeer enthousiast publiek met een vaste kern van trouwe aanhangers. Dat zie je
aan de overwegend positieve recensies en lezersreacties. Daar worden waarschijnlijk
geen miljarden mee verdiend, maar van tijd tot tijd kunnen uitgevers zich zulke
verliesposten wellicht veroorloven. Hoe we het lezerspubliek groter maken, blijft
voor mij ook een onbeantwoorde vraag. Wel ben ik ervan overtuigd dat er een
positieve invloed uit kan gaan van de Nederlandse programma's aan Amerikaanse
universiteiten, wier taak het ook is een productieve relatie te onderhouden met hun
plaatselijke Nederlandse gemeenschap. Vanuit diezelfde Nederlandse programma's
kunnen contacten met uitgeverijen gelegd worden en omgekeerd. De samenwerking
met Dalkey Archive Press en Rain Taxi die ik eerder in dit artikel genoemd heb, zijn
daarvan een paar bescheiden voorbeelden. Het NLPVF en het VFL zouden in die
samenwerking een bemiddelende rol kunnen spelen. Verder zou het natuurlijk ook
geen kwaad kunnen als er eens een Nederlandse schrijver de Nobelprijs won. Al heb
je dan kans dat de meeste Amerikanen weer zullen zeggen: ‘Wie?’
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Appendix vertaalde fictie tussen 2000 en 200725.
ABDOLAH, KADER, My Father's Notebook (Susan Massotty). New York, Harper

Collins, 2006.*
BENALI, ABDELKADER, Wedding By the Sea (Susan Massotty). New York,
Arcade, 2000.*
BOOGAARD, OSCAR VAN DEN, Love's Death (Ina Rilke). New York, Farrar,
Straus and Giroux, 2001.*
BOON, LOUIS PAUL, Chapel Road (Adrienne Dixon). Normal; London, Dalkey
Archive Press, 2003.
BOON, LOUIS PAUL, Summer in Termuren (Paul Vincent). Normal; London,
Dalkey Archive Press, 2006. Steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.
BRINK, H.M. VAN DEN, On the Water (Paul Vincent). New York, Grove Press,
2001.*
CLAUS, HUGO, The Sorrow of Belgium (Arnold J. Pomerans). New York;
Woodstock, Overlook Press, 2002.
DERMOÛT, MARIA, The Ten Thousand Things (Hans Koning). New York, New
York Review of Books Classics, 2002.
DORRESTEIN, RENATE, A Heart of Stone (Hester Velmans). London; New York,
Viking/Transworld, 2000.*
DORRESTEIN, RENATE, Without Mercy (Hester Velmans). London; New York,
Doubleday/Transworld, 2002.
EGGELS, ELLE, The House of the Seven Sisters (David Colmer). New York,
William Morrow, 2002.
ELSSCHOT, WILLEM, Cheese (Paul Vincent). London; New York, Granta, 2002.
ENQUIST, ANNA, The Ice Carriers (Jeannette K. Ringold). London; Connecticut,
The Toby Press, 2003.
ENQUIST, ANNA, The Injury (Jeannette K. Ringold). London; Connecticut, The
Toby Press, 2000.
ENQUIST, ANNA, The Secret (Jeannette K. Ringold). London, The Toby Press,
2000.*
FRIEDMAN, CARL, The Gray Lover (Jeannette K. Ringold). New York, Persea
Books, 2003.
GRUNBERG, ARNON, Phantom Pain (Sam Garrett). New York, Other Press,
2004.*
GRUNBERG, ARNON, Silent Extras (Sam Garrett). New York, St. Martin's Press,
2001.*
HERMANS, WILLEM FREDERIK, Beyond Sleep (Ina Rilke). London, Harvill
Secker, 2006.*
HERMANS, WILLEM FREDERIK, The Dark Room of Damocles (Ina Rilke).
London, Harvill, 2007.*
ISEGAWA, MOSES, Abyssinian Chronicles (de auteur). New York, Alfred A.
Knopf, 2000.
ISEGAWA, MOSES, Snakepit (de auteur). New York, Alfred A. Knopf, 2004.
JAGT, MAREK VAN DER, The Story of My Baldness (Todd Armstrong). New
York, Other Press, 2004.*
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JAPIN, ARTHUR, In Lucia's Eyes (David Colmer). New York, Alfred A. Knopf,

2005.
JAPIN, ARTHUR, The Two Hearts of Kwasi Boachi (Ina Rilke). New York, Alfred

A. Knopf, 2000.
KLUUN, Love Life (Shaun Whiteside). St. Martin's Griffin, New York, 2007
KRABBÉ, TIM, The Cave (Sam Garrett). New York, Farrar, Straus and Giroux,
2000.*
LOO, TESSA DE, A Bed in Heaven (Ina Rilke). New York, Soho Press, 2003.
LOO, TESSA DE, The Twins (Ruth Levitt). New York, Soho Press, 2000.
LOON, KAREL GLASTRA VAN, A Father's Affair (Sam Garrett). New York,
Grove/Atlantic, 2004.*
MÖRING, MARCEL, In Babylon (Stacey Knecht). New York, HarperCollins,
2000.
MÖRING, MARCEL, The Dream Room (Stacey Knecht). New York,
HarperCollins, 2002.
MOOR, MARGRIET DE, Duke of Egypt (Paul Vincent). New York, Arcade, 2002.
MOOR, MARGRIET DE, First Gray, Then White,
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Then Blue (Paul Vincent). Woodstock; New York, The Overlook Press, 2001.
MOOR, MARGRIET DE, The Kreutzer Sonata (Susan Massotty). New York,
Arcade, 2005.*
MOOR, MARGRIET DE, The Virtuoso (Ina Rilke). New York; Woodstock, The
Overlook Press, 2000.*
MULISCH, HARRY, Siegfried (Paul Vincent). New York, Viking, 2003.
MULISCH, HARRY, The Procedure (Paul Vincent). London; New York etc.,
Penguin Books, 2001*
NOORT, SASKIA, The Dinner Club (Paul Vincent). London, Bitter Lemon Press,
2007.*
NOOTEBOOM, CEES, All Souls Day (Susan Massotty). New York; San Diego;
London, Harcourt, Inc., 2001.
NOOTEBOOM, CEES, Lost Paradise (Susan Massotty). London, Harvill Secker,
2007.*
RASKER, MAYA, Unknown Destination (Barbara Fasting). New York, Ballantine
Books, 2002.*
ROYEN, HELEEN VAN, Escape (Jantien Black). London, Transworld, 2007
RUEBSAMEN, HELGA, The Song and the Truth (Paul Vincent). New York, Alfred
A. Knopf, 2000.*
SCHOGT, PHILIBERT, Daalder's Chocolates (Sherry Marx-Macdonald). New
York, Thunder's Mouth Press, 2005.*
SCHOGT, PHILIBERT, The Wild Numbers (de auteur). New York, Four Walls
Eight Windows, 2000.
SICKING, ANJA, The Silent Sin (David Colmer). London; New York, Marion
Boyars Publishers, 2006.
THOMÉSE, P.F., Shadow Child (Sam Garrett). New York, Farrar, Straus and
Giroux, 2005.
VERHELST, PETER, Tonguecat (Sherry Marx-Macdonald). New York, Farrar,
Straus and Giroux, 2003.
VERHULST, DIMITRI, Problemski Hotel (David Colmer). London; New York,
Marion Boyars Publishers, 2005.
VERWEERD, JOKE, The Winter Garden (Helen Richardson-Hewitt). Minneapolis,
Bethany-House, 2001.
WANG, LULU, The Lily Theater (Hester Velmans). New York, Anchor books,
2001.
WARREN, HANS, Secretly Inside (S.J. Leinbach). Madison, University of
Wisconsin Press, 2006.*

Kinderliteratuur tussen 2000 en 2007
BECKMAN, THEA,

Crusade in Jeans. Asheville, North Carolina, Front Street,

2003.
The God of Grandma Forever (Nancy Forest-Flier).
Asheville, North Carolina, Front Street, 2001.*
HOGEWEG, MARGRIET,
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HOLTWIJK, INEKE, Asphalt Angels (Wanda Boeke). Asheville, North Carolina,

Front Street, 2003.
HOVING, ISABEL, The Dream Merchant (Hester Velmans). London; Boston;
Sydney etc., Walker Books, 2005, 2006.*
KUIJER, GUUS, The Book of Everything (John Nieuwenhuizen). New York,
Scholastic/Arthur A. Levine, 2006.*
KUYPER, SJOERD, The Swan's Child (Patricia Crampton). New York, Holiday
House, 2006.
LIESHOUT, TED VAN, Brothers (Lance Salway). New York, HarperCollins,
2001.
LIESHOUT, TED VAN, Uncle Gus's Magic Box (Simona Sideri). Toronto; New
York; Vancouver, Annick Press, 2005.
MOEYAERT, BART, Brothers (Wanda Boeke). Asheville, North Carolina, Front
Street, 2005.
MOEYAERT, BART, Hornet's Nest (David Colmer). Asheville, North Carolina,
Front Street, 2000.
MOEYAERT, BART, It's Love We Don't Understand (Wanda Boeke). Asheville,
North Carolina, Front Street, 2002.
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POST, HANS,

Creepy Crawlies (Nancy Forest-Flier). Asheville, Front Street,

2005.*
PROVOOST, ANNE, In the Shadow of the Ark (John Nieuwenhuizen). New York,

Scholastic/Arthur A. Levine, 2004; Berkley Books, 2005; Berkley Penguin,
2006.
QUINTANA, ANTON, The Baboon King (John Nieuwenhuizen). New York,
Laurel-Leaf Books, 2001.
SIMOEN, JAN, What about Anna? (John Nieuwenhuizen). New York, Walker
& Company, 2002.
VOS, IDA, The Key Is Lost (Terese Edelstein). New York, HarperCollins, 2000.
VRIES, ANKE DE, Bruises (Stacey Knecht). Asheville, North Carolina, Front
Street, 2003.
WESTERA, MARLEEN, Sheep and Goat (Nancy Forest-Flier). Asheville, North
Carolina, Front Street, 2006.*

Eindnoten:
1. Ik dank de medewerkers van het NLPVF, mijn collega's hier in de VS en verder Paul Vincent
en Ralf Grüttemeier voor hun hulp bij dit artikel.
2. Voor een overzicht van in het Engels vertaalde Nederlandse literatuur verwijs ik graag naar het
artikel van Paul Vincent: ‘De Nederlandstalige literatuur in Engeland en Amerika tussen 1995
en 2005 in vogelvlucht’ in NEM 44, 3 (oktober 2006), 1-6. Daar wordt ook in het kort aandacht
besteed aan non-fictie, poëzie, toneel, reisliteratuur en kinder- en jeugdliteratuur.
3. 1996, 2000 en 2001 waren heel goede jaren met respectievelijk 12, 13 en 12 verschijningen,
1995, 1999 en 2004 waren mager met respectievelijk maar 4, 2 en 4. Als je de publicaties in
Engeland, Canada en Australië erbij telt, zijn het er voor de angelsaksische markt natuurlijk
veel meer.
4. NLPVF Jaarverslag 2005, 7.
5. NLPVF Jaarverslag 2006, 8
6. NRC Webpagina's, 16 februari 2001, archief cultureel supplement.
7. Barnes & Noble had A Heart of Stone in hun ‘Discover’-programma opgenomen.
8. Stephen Kinzer, ‘America Yawns at Foreign Fiction.’ New York Times, 26 juli 2003.
9. Geciteerd uit een emailbericht van O'Brien van 7 januari 2007.
10. Geciteerd met toestemming van de student.
11. John O'Brien noemde het toenemende belang van ‘book review websites’ en ‘bloggers’.
12. De hier volgende citaten zijn van amazon.com overgenomen, waar bij elk boek een aantal
samengevatte recensies en/of lezersbrieven gepubliceerd zijn.
13. Een scène in Karel Glastra van Loons De passievrucht.
14. In Renate Dorrestein Een hart van steen.
15. Jason Picone in Review of Contemporary Fiction 24, 1 (voorjaar 2004), 156.
16. Michiko Kakutani, ‘Newborn Secret Is Nestled In the Fürher's [sic] Household.’ New York
Times, 24 november 2003.
17. In Kirkus (15 september 2003) wordt bijvoorbeeld naar aanleiding van Siegfried gezegd: ‘One
of the world's great writers continues his steady march toward a Nobel Prize.’
18. Antanas Sileika, ‘Great grieving heart’ in The Globe and Mail (Canada), 30 maart 2002.
19. Geciteerd uit een interview met Japin in Time Out New York, november 2000.
20. Kirkus Reviews, 15 juni 2000.
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Jill Sebra in de Baltimore City Paper, 17-23 mei 2000.
Publishers Weekly, 26 februari 2001. Het citaat stond in schuinschrift.
Kirkus Review 2002.
Lezerscommentaar op amazon.com.
De titels zijn in alfabetische volgorde geordend, tussen haakjes de vertalers en het
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Koen Rymenants
De korte baan
Enkele beschouwingen over het korte verhaal tijdens het interbellum
In de inleiding tot zijn monumentale bloemlezing De Nederlandse en Vlaamse
literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen betoogt Joost Zwagerman dat het korte verhaal
in Nederland en Vlaanderen haast stelselmatig is verwaarloosd. Hoewel ‘onze
literatuur zo veel verhalen bezit die zich moeiteloos kunnen meten met de allermooiste
verhalen uit de wereldliteratuur’, zou het genre hier ‘veel minder [worden] gekoesterd
en gewaardeerd’ dan elders (Zwagerman 2005, 6). Auteurs zijn geneigd zich voor
hun verhalen te verontschuldigen, terwijl critici ze hooguit beschouwen als
voorbereiding op een roman. Dat laatste genre is veel prestigieuzer en wordt - net
als de poëzie of het essay - geregeld nadrukkelijk gepromoot, wat voor het korte
verhaal niet zou gelden: ‘In de Nederlandse en Vlaamse literatuur ben ik zelden een
“in defense of the short story” tegengekomen’.
Zwagerman lijkt inderdaad de eerste te zijn die op grote schaal een dergelijke
verdediging van het genre onderneemt. In diverse interviews heeft hij die nog kracht
bijgezet, en samen met De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 60 lange
verhalen (2006) en het aangekondigde vervolgdeel met essays, vormt zijn bloemlezing
een zonder meer imposante prestatie. Het is alleszins begrijpelijk - ook vanuit het
standpunt van de uitgever - dat zoiets luister wordt bijgezet door te betogen dat er
voorheen niets was. Toch klopt dat niet helemaal. Zwagerman wijst zelf op de
bloemlezing Kort. Honderd Nederlandse en Vlaamse verhalen uit de twintigste eeuw
(1993) door C.J. Aarts en M.C. van Etten, maar ook in een verder verleden zijn er
al voorgangers. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan Twintig Noord- en
Zuid-Nederlandsche verhalen (1930), samengesteld door Constant van Wessem, of
- zoals ook Rob Schouten signaleerde in zijn recensie van Zwagermans boek - aan
het door H. Marsman en E. du Perron samengestelde De korte baan. Nieuwe
Nederlandsche verhalen (1935).
In deze bijdrage wil ik, met De korte baan als vertrekpunt, wat nader preciseren
hoe men tijdens het interbellum zoal over het genre dacht. Ik zal nagaan welke
opvattingen ten grondslag liggen aan de opzet en de samenstelling van de bundel,
met name via het ‘Ter inleiding’ en de brieven van Du Perron. Die opvattingen zal
ik vervolgens confronteren met de visie van een aantal contemporaine critici. Tot
slot koppel ik nog even terug naar Zwagerman.
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Opvattingen van Marsman en Du Perron
In de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur is, wat de jaren dertig betreft,
een belangrijke rol weggelegd voor het tijdschrift Forum. Aan de literatuuropvatting
van de Forumianen, waarin de schrijverspersoonlijkheid centraal staat, kent men een
gezichtsbepalende rol toe. Niet zelden wordt met die poëtica een preferentie voor
bepaalde genres verbonden, waarbij behalve de parlandopoëzie met name het essay
en allerlei vormen van egoliteratuur (brieven, dagboeken, autobiografische teksten)
geregeld worden genoemd. Ook het korte(re) verhaal lijkt in dat rijtje te passen, al
was het maar wegens het contrast met de notoir uitvoerige en door Forum verfoeide
‘huiskamer’- of ‘damesromans’. In zijn Forum-essay ‘De novelle en het ding’
signaleert S. Vestdijk (1934, 633) bijvoorbeeld met instemming ‘een soort renaissance
van den kleinen vorm’ in de literatuur. En ongeveer een maand later, op 2 augustus
1934, schrijft Menno ter Braak aan Du Perron:
Forum is uit. Het nummer is zeker gevarieerd genoeg ditmaal. Varangot
heb ik op het nippertje door Marsman vervangen, omdat ik een novellen
nummer wil maken i.p.v. het Europanummer, waarin Varangot, Cola
Debrot en Vestdijk (Ter Braak & Du Perron 1965, 18).
Het nummer, voorzien voor november 1934, kwam er uiteindelijk niet, evenmin als
een aantal andere themanummers die Ter Braak en Du Perron op enig moment in
gedachten hadden, zoals een brievennummer, een jong-Italië-nummer of een
individualismenummer (Mooijman 1969, 177-178). Dat het idee er was, is niettemin
veelzeggend, en De korte baan kan in dat opzicht wellicht worden beschouwd als
een soort voortzetting van het Forum-project terwijl het tijdschrift zelf eind 1935
ophoud te bestaan.
Ook de namen van Vestdijk en Debrot slaan een brug tussen Forum en De korte
baan. Van Vestdijk is het eerder in Forum verschenen ‘Een, twee, drie, vier, vijf’
opgenomen in de bundel. Een voetnoot bij de inleiding - die pas na enige discussie
toch werd ingevoegd (vgl. Du Perron 1979, 355 en 375) - meldt bovendien:
Tot onze spijt ontbreken hier, om begrijpelijke redenen overigens (en ook
de omvang stelde zijn grens), A. Roland Holst, De Afspraak, J. Vriamont,
De Exploten van Tabarijn en Cola Debrot, Mijn Zuster de Negerin
(Marsman & Du Perron 1935, 7).
Het ontbreken van Mijn zuster de negerin, dat als feuilleton in Forum was
gepubliceerd, lijkt zowel ingegeven door de omvang als door commerciële
omstandigheden: het verschijnt in 1935 als boek bij Nijgh & Van Ditmar. Du Perron
(1979, 255) schrijft op 26 maart aan Marsman: ‘De Negerin van Debrot is ook te
lang, en bovendien zal Zijlstra er wel niet aan denken om dit heele verhaal af te staan
waarvan hij een apart boekje heeft gemaakt!’. Hij raadt
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Marsman ook aan ‘alles van Debrot wat hij heeft’ te lezen, maar uit die lectuur kan
blijkbaar geen bruikbaar alternatief worden opgedoken. Wel blijkt ook uit diverse
van de wel opgenomen verhalen de band van De korte baan met Forum. Naast dat
van Vestdijk verschenen ‘De verdwenen christen’ van Albert Helman, ‘Genezing
door aspirine’ van Gerard Walschap en (een langere versie van) ‘De schaduw’ van
Filip de Pillecyn eerder in het tijdschrift, terwijl daarnaast bijdragen zijn opgenomen
van de Forum-medewerkers Maurice Roelants, J. Slauerhoff en Du Perron en
Marsman zelf.1.
De ondertitel Nieuwe Nederlandsche verhalen betekent dus niet dat alle verhalen
voor het eerst worden gepubliceerd, maar geeft aan dat de auteurs (relatief) jong en
vernieuwend zijn. Een en ander wordt nader ingevuld in het ‘Ter inleiding’. Ook de
poëticale opvattingen die Marsman en Du Perron daar formuleren, zijn bekend uit
de kring van Forum. Zo is er hun verzet tegen sommige soorten proza zoals die in
navolging van de Tachtigers werden geschreven:
De Beweging van Tachtig heeft de taal en de literatuur dank zij een waarlijk
uitzinnige toepassing van de woordkunst, en met die
specifiek-nederlandsche voorliefde voor het detail ten koste van het geheel,
verbasterd op een wijze die in geen buitenlandsche letterkunde haar weerga
vindt. De uitsluitende aandacht voor wat in die woordkunst - en soms
terecht - voor schoonheid werd aangezien, werkte een verslapping van de
verteltrant en een onbeduidendheid van de inhoud sterk in de hand
(Marsman & Du Perron 1935, 5).
Marsman en Du Perron keren zich, zo blijkt, niet tegen naturalistisch (of realistisch)
proza als zodanig, maar tegen de excessen daarvan (‘uitzinnige toepassing’,
‘uitsluitende aandacht’). De schoonheidscultus van Tachtig, die in Forum met name
via Ter Braaks essay Demasqué der Schoonheid (1932) programmatisch werd
afgewezen, verbinden zij met een overmatige aandacht voor stilistische aspecten van
het proza, ten nadele van narratief-structurele en thematisch-inhoudelijke.
Net als bij Ter Braak is de afwijzing van Tachtig overigens niet totaal: de
herkenning van schoonheid was ‘soms terecht’. De potentieel negatieve effecten van
een naturalistische/realistische poëtica worden, zo lijkt het, vooral in de hand gewerkt
door omgevingsfactoren. Daartoe hoort de ‘voorliefde voor het detail’, maar ook de
dominantie van minder talentvolle auteurs. De epigonen, die slaafs een poëticaal
‘recept’ volgen en het zodoende soms verdraaien, verlagen het niveau:
Al heel eenvoudig was buitendien het recept: men had immers niets anders
te doen dan de wereld ‘weer te geven’, zoo getrouw en minutieus mogelijk.
En daar natuurgetrouw altijd neerkomt op trouw aan de eigen natuur, werd
het leven niet alleen subjectief ondergaan en verbeeld (al bedoelde het
voorschrift een maximum van objectiviteit),

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

23
maar in de handen der vele middelmatigen naarstig omlaag gehaald
(Marsman & Du Perron 1935, 6).
Tot nu toe is het beeld bekend: een nieuwe generatie zet zich af tegen wat ze als
epigonisme van Tachtig beschouwt, zoals ze dat al deed met de programmaverklaring
in het eerste nummer van Forum en de daaropvolgende uitwerking daarvan. Ook de
kritiek van Marsman en Du Perron op het algemene culturele klimaat in Nederland
sluit aan bij die voorgeschiedenis:
In de provincie van Europa die ons land op cultureel gebied blijft, dringt
het minderwaardige zich met kracht op de voorgrond, door een fnuikende
verwarring inzake peil en kwaliteit. Het provincialisme blijft de vloek van
onze literatuur, onverschillig of het in de huiskamer heerscht, in de
boerenhofstede of op de avontuurlijke reis, of het zich aandient als
overtuigd regionalisme of als cosmopolitisch wereldbesef (Marsman &
Du Perron 1935, 6).
Tegelijk komt uit deze passage een probleem naar voren dat ook elders in de inleiding
wordt aangeraakt, namelijk dat de tegenstelling tussen oudere en jongere auteurs
allerminst helder is en niet samenvalt met de tegenstelling tussen wat Marsman en
Du Perron afkeuren in de literatuur en wat zij wensen te propageren.
De ‘reactie’ op het traditionele proza is ‘weliswaar reeds jaren geleden begonnen’
- al voor de oprichting van Forum, overigens -, ‘maar volledig gezegevierd heeft zij
nog niet’ (Marsman & Du Perron 1935, 5). ‘De tijd van het befaamde
huiskamerrealisme gaat intusschen voorbij’ en ‘[d]e oude garde [...] ontkomt niet
aan het lot van alle oude gardes’, maar tegelijk is het niet zo dat de jongeren allemaal
als geschikte vervangers kunnen optreden. Zij zijn immers ‘al te vaak uit hetzelfde
deeg gemaakt, hoezeer de uniform die zij aantrokken ook veranderde’ (Marsman &
Du Perron 1935, 6). De jongeren die populaire avonturenromans en reisverhalen
voor een breed publiek schrijven, worden afgewezen omdat ze even provinciaal
zouden zijn als de traditionele beoefenaars van de huiskamer- of streekroman:
‘Provincialisme is geen kwestie van genre of gegeven, maar van structuur van de
geest’. Hoe die geest gestructureerd moet zijn om wel aan de eisen van Marsman en
Du Perron te voldoen, blijft ondertussen behoorlijk vaag. Helder is wel dat ze afstand
nemen van een literatuur die primair op populaire consumptie is gericht, van diegenen
‘voor wie lezen in de eerste plaats tijdverdrijf moet zijn’ en van ‘de
verindustrialiseering [...], die zelfs de grens naar treinlectuur gaarne overschrijdt’
(Marsman & Du Perron 1935, 7), maar wat het alternatief precies moet zijn, blijft
vrij open. Duidelijk is in ieder geval dat een intellectuele component aan de literatuur
moet worden toegevoegd: ‘dat de zielskracht met het toenemen van de denkkracht
verminderen zou’ is een ‘dwaling’, ‘wezenlijk wordt men alleen door de werking
van zijn volle bewustzijn’.
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Even summier blijft het pleidooi van Marsman en Du Perron voor het genre van het
korte verhaal. Men zou kunnen verwachten dat tegenover de afwijzing van de
realistische en regionale roman enerzijds, en van populaire fictie ‘op het peil van het
magazine’ anderzijds, het korte verhaal als mogelijkheid bij uitstek voor een Europees
georiënteerde en technisch meer beheerste schriftuur naar voren wordt geschoven.
In zekere zin is dat ook het geval. Het begin van de inleiding wijst op een
achterstelling van het korte verhaal bij de roman in Nederland:
Men ziet blijkbaar niet in hoeveel meesterschap en beheersching juist de
novelle vereischt, hoe zich iedere inzinking hier onmiddellijk en
beslissender wreekt, en tot welke resultaten een bondigheid leiden kan die
een maximum tracht uit te drukken in het kleinste bestek. In ons land kan
men steeds meer een bijna dwaze overheersching vaststellen van de roman,
zonder dat de kwaliteit van vorm of inhoud dit ook maar eenigszins vermag
te rechtvaardigen. Het blijft zelfs de vraag of de nederlandsche literatuur
uitmunt door de roman, en of, ook onder de oudere schrijvers, het korte
verhaal niet vaak een grootere waarborg biedt voor waarde en
meesterschap. Onder de nieuwe nederlandsche schrijvers is dit zeker nog
het geval (Marsman & Du Perron, 5).
De termen ‘kort verhaal’ en ‘novelle’ worden hier als synoniem gebruikt, met de
‘roman’ als antoniem van beide. Het is dus niet zo dat de novelle, zoals nu gebruikelijk
is, als een qua lengte en opzet intermediair genre tussen het korte verhaal en de roman
wordt gepositioneerd. Hoewel de samenstellers drie verschillende termen hanteren,
lijken ze dus maar twee genres te onderscheiden, wat ook blijkt uit Du Perrons vraag
over Mijn zuster de negerin: ‘is het een verhaal of een roman?’ (Du Perron 1979,
202). Daarnaast is het opvallend dat de eigenschappen en functies die met het kortere
genre worden verbonden, enigszins vaag blijven. Enerzijds wordt het als een voor
de auteur moeilijkere vorm beschouwd, die door zijn beknoptheid meer ‘meesterschap
en beheersching’ vereist dan de roman en daardoor minstens evenveel (zoniet meer)
waardering verdient. Anderzijds is er de suggestie dat juist die beperkte omvang
meer garantie op succes biedt, misschien zelfs dat het genre makkelijker te beoefenen
valt: een auteur die niet in staat is een zekere kwaliteit te handhaven over de gehele
lengte van een roman, slaagt daar allicht wel in in een kortere tekst. Dat dat voor de
‘oudere schrijvers’ zou gelden, van wie de romans expliciet worden afgewezen, ligt
voor de hand. Opmerkelijk is dat hetzelfde bij de jongeren wordt gesignaleerd. Het
woord ‘nog’ lijkt daarbij te suggereren dat het gaat om een noodzakelijke tussenstap
in de ‘strijd tegen het naturalisme’ die volgens Marsman en Du Perron door ‘[d]e
nederlandsche prozaschrijver van nu [...], ten deele misschien onbewust’ wordt
gevoerd.2. Is die strijd eenmaal in het voordeel van de jongeren beslecht, dan kunnen
ze ook het genre achter zich laten, zo lijkt het. In deze lezing wordt het primaat van
de
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roman dus ook door de samenstellers van De korte baan gehandhaafd, al willen ze
dat genre dan anders ingevuld zien dan te doen gebruikelijk. Die visie sluit ook aan
bij hun Europese perspectief: het stellen van ‘de vraag of de nederlandsche literatuur
uitmunt door de roman’ laat onverlet dat buitenlandse literaturen daarin wel kunnen
excelleren.
Aan het slot van de inleiding plaatsen Marsman en Du Perron expliciet een
kanttekening bij het programmatische karakter van hun bloemlezing:
De bedoeling van deze bundel is de aandacht te vestigen op het korte
verhaal, in het bizonder dus zooals dat onder de nieuwere nederlandsche
schrijvers beoefend wordt. Dat wij bij onze keuze werden geleid door de
overtuigingen hierboven geformuleerd spreekt vanzelf. Natuurlijk vindt
de lezer ook hier verschil in waarde en rang; enkele verhalen werden vooral
opgenomen omdat zij ons representatief leken voor bepaalde richtingen
en ter wille van een grootere overzichtelijkheid van het geheel (Marsman
& Du Perron, 7).
De ‘nieuwe’ schrijvers zijn hier herleid tot de ‘nieuwere’, wat een uitbreiding van
het corpus lijkt te impliceren. Hetzelfde geldt voor de toevoeging dat deze groep ‘in
het bizonder’ aan de orde komt: niet uitsluitend dus. Daarenboven tekenen de
samenstellers aan dat sommige teksten ‘vooral’ voorkomen omdat ze ‘bepaalde
richtingen’ vertegenwoordigen of bijdragen tot het panoramische karakter van de
bundel, en dus expliciet niet omdat ze naadloos zouden aansluiten bij het poëticale
programma zoals de inleiding dat vooropstelt. Van bij het begin nemen Marsman en
Du Perron op deze manier enige afstand van hun eigen selectie.

Achtergronden
Met dat al lijkt het nogal problematisch geworden om De korte baan te beschouwen
als een verdediging van het korte verhaal met het oog op de verspreiding van een
bepaalde (Forumiaanse?) poëtica. Wat uit de brieven van Du Perron aan Marsman
bekend is over het tot stand komen van de bloemlezing, bevestigt die indruk.3. Relevant
is wellicht dat het idee voor het boek van Marsman kwam, en dat Du Perron al in
een vroeg stadium meldt dat hij hoofdzakelijk meewerkt om zijn vriend een plezier
te doen. De onbestemdheid van de inleiding op sommige punten lijkt daaruit te zijn
voortgekomen dat het duo op twee gedachten hinkte bij het schrijven. Du Perron
(1979, 229), die zich al voor de definitieve verhalenselectie gemaakt is, bezorgd
toont over de lengte van de inleiding, schrijft: ‘Ik zou de inleiding niet langer maken
dan 4 blzn., in een sobere stijl, en het “europeesche peil” niet dan zijdelings aanroeren.
Je idee “kort verhaal beter dan roman” is véél beter’. De noodzaak van een beknopte
inleiding benadrukt hij ook elders (Du Perron 1979, 254) en zijn advies op dat vlak
is beslist gevolgd.
De verhouding tussen de kwestie van het Europese peil en die van de genre-
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hiërarchie is, zoals we zagen, minder duidelijk. Dat hangt er allicht mee samen dat
de tekst - die ook als prospectus moest fungeren - tot stand kwam in een ingewikkeld
verkeer van kladversies en drukproeven tussen de beide samenstellers. Aanvankelijk
zou Du Perron de tekst maken op basis van door Marsman aangeleverd materiaal,
waarbij hij opnieuw de noodzaak tot inkorten benadrukte:
Je stuk is veel te breed opgezet; ik ben ervoor om het veel korter en strakker
te maken - ‘strakker’ ook van toon - omdat met Den Doolaard en Last het
‘dubieuse peil’ toch wèl bereikt is; wij moeten ons daar dus excuseeren
vanwege de overzichtelijkheid, het representatieve of zooiets (Du Perron
1979, 351).
Op dit punt ziet Du Perron dus al in dat de bloemlezing geen sterk programmatisch
karakter heeft en dat ook niet via de inleiding mag uitdragen. Inderdaad lijkt de
opname van Den Doolaard en Last, met ‘exotische’ verhalen die zich respectievelijk
afspelen op de Balkan en in Marokko, op gespannen voet te staan met de opvattingen
van de samenstellers. In andere brieven luidt het over Den Doolaard bijvoorbeeld
dat hij ‘een magazineschrijver met vrij groote vertellersgaven, maar een onherstelbare
boerelul is’ (Du Perron 1979, 201-202); ‘ik “erken” hem geen minuut; hij hoort naast
Fabricius, en mag dan nog blij zijn ook’ (Du Perron 1979, 222). Het verhaal van Last
is dan weer gewijzigd door auteur en samenstellers voordat het opgenomen werd
(Du Perron 1979, 369 en 416) en Du Perron (1980, 23) karakteriseert het later in een
brief aan Fred Batten als ‘tenslotte ook een bijdrage voor Nash’: ‘magazine-peil’
dus.
Op een gegeven moment krijgt Du Perron te kampen met een soort depressie, die
hem het werken aan de tekst onmogelijk maakt: ‘Ik heb geprobeerd dat prospectus
te schrijven, maar ik kàn het gewoon niet! Ik voel mij òp, zoowel physiek als
geestelijk’ (Du Perron 1979, 354). Vervolgens instrueert hij Marsman: ‘Als je klaar
bent, lees het dan over, en schrap liever dan dat je er wat aan toevoegt. Helder en
kort, vooral geen toon alsof je de nederl. letterkunde wilde redden’. Die laatste
aanmaning is uiteindelijk ook expliciet in de inleiding terechtgekomen: ‘Wij wenschen
allerminst de indruk te wekken als moest met dit werk de nederlandsche literatuur
worden gered’ (Marsman & Du Perron 1935, 7). Hoewel de inbreng van Marsman
aanvankelijk groter zal zijn geweest, heeft Du Perron later wel volop meegeschreven.
Daarbij schrapt hij uit Marsmans versie onder meer ‘een stuk over de knoeierij van
de kunst van '80, die ook nu nog te lang besproken wordt, vind ik, in vergelijking
met de rest’ (Du Perron 1979, 409).4. Van hem is ook het voorstel om de tekst ‘Ter
inleiding’ te noemen of eventueel ‘Ter verklaring’, en niet ‘Inleiding’ zonder meer.
Dat alles is er, nogmaals, op gericht om een sterk assertief, programmatisch karakter
te vermijden.
De oorzaak voor alle geschipper lijkt vrij eenvoudig. Gaandeweg realiseren de
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samenstellers zich dat het proza waarnaar ze op zoek zijn, voorzover het al niet te
lang is of onbeschikbaar, nauwelijks bestaat. Veelzeggend is de vertwijfelde vraag
van Du Perron (1979, 229), kennelijk als antwoord op een voorstel van Marsman
om geen eigen werk op te nemen: ‘als wij zelf er nu ook uit moeten, blijft er zoowat
niets over, en voor welk proza moet deze bundel dan representatief zijn?’. In hetzelfde
kader kunnen de verzoeken aan een medestander als Ter Braak om nieuw werk te
maken worden gezien: ‘Schrijf alsjeblieft een verhaal voor onze bundel: een blz. of
12 minimum - mag ook 30 blz. zijn; het zou zoo aardig zijn als jij er ook in stond.
Maar dan moeten we 't uiterlijk over een maand hebben’ (Ter Braak & Du Perron
1965, 212). Het plan blijft nog enige tijd bestaan - ‘hij [Ter Braak] heeft een idee:
van een vent die dood blijft gedurende een Goethe-herdenking’ (Du Perron 1979,
371) - maar uiteindelijk komt er niets van. Ter Braak voelt zich ‘gedesorienteerd,
wat het schrijven betreft; het staat me momenteel tegen voor iets, wat ook, een vorm
te zoeken of zelfs te vinden’ (Ter Braak & Du Perron 1965, 275).
Al bij al geven de opvattingen die Du Perron en Marsman expliciet verwoorden,
in het openbaar en privé, relatief weinig houvast bij het construeren van een poëtica
van het korte verhaal. Toch hoeft de vaagheid van de verhaalexterne poëtica een
samenhang tussen de verhalen zelf niet uit te sluiten. Een gedetailleerde analyse van
die interne poëtica valt evenwel buiten het bestek van dit opstel, alleen al omdat
daarbij ook alle teksten zouden moeten worden betrokken die blijkens de
briefwisseling voor opname werden overwogen, maar het niet haalden, en de
praktische factoren die de selectie beïnvloedden. Een alternatieve invalshoek biedt
de kritische receptie van De korte baan, die enig licht kan werpen op wat tijdgenoten
karakteristiek achtten voor de bundel en het genre. Bij de bespreking ga ik grotendeels
voorbij aan detailopmerkingen over de keuze voor bepaalde auteurs of over
individuele verhalen, en concentreer ik me op de meer principiële uitspraken.

Ontvangst in de kritiek
Hoewel de samenstellers zelf gaandeweg steeds meer twijfelen aan het
programmatische karakter van De korte baan, interpreteert de kritiek de bloemlezing
wel degelijk als een poëticaal statement. Sommigen, onder wie Ter Braak (1935),
zetten ze in dat opzicht af tegen het jaarboek Kristal. Letterkundige productie 1935,
‘dat een willekeurig beeld van de productie wil geven’, terwijl Du Perron en Marsman
‘wèl met een bepaald plan te werk [zijn] gegaan’. Anton van Duinkerken (1936, 378)
stelt dat De korte baan naast een ‘zelfstandige waarde als tekst’ ook ‘een zekere
normatieve beteekenis’ heeft, ‘want de schrijvers willen een verandering
teweegbrengen in de litteratuur-waardeering van het lezende publiek’. Dat neemt
niet weg dat men binnen dat programmatische karakter soms wel een zekere
dubbelheid onderkent. Anthonie Donker (1935) formuleert het zo: ‘Deze bloemlezing
beoogt propaganda voor het korte verhaal en de novelle in de eerste plaats, en voor
het verhalend proza der jongere generaties in de tweede plaats (misschien is de
volgorde ook
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omgekeerd)’. In het ‘Ter inleiding’ blijft de band tussen beide aspecten zoals we
zagen vrij los. De critici behandelen ze daardoor doorgaans apart, waarbij algemene
beschouwingen over het proza van de jongeren vaak het prominentst zijn.
Desondanks lezen diverse recensenten De korte baan duidelijk als een pleidooi
voor het korte verhaal als genre. Sommigen nemen de opvattingen van Marsman en
Du Perron zonder veel bijstelling over. Zo bijvoorbeeld H. van Tichelen (1935-1936,
284-285), die de inhoud van ‘de novelle’ karakteriseert als ‘soms rijk als dien van
een roman en ook wel eens boeiender, - want nauwer samengedrongen en beter
beheerscht’ en meent dat ‘de kieskeurige verzamelaars de zuiver Nederlandsche,
literaire novelle, - buiten elk verengend provincialisme, - een ruim verdiende eer
betuigen’. De opvatting dat de opgenomen auteurs ondanks hun ‘uiteenloopende
geaardheden en levensvizies’ allemaal ‘de bekommering, de schoonheid en niets
minders te dienen’ delen, is in het licht van de kritiek op de schoonheidscultus in de
inleiding wel opmerkelijk en moet wellicht als een geruststelling van het lezerspubliek
worden gezien (Van Tichelen 1935-1936, 285). Ook Frans Bastiaanse beperkt zich
grotendeels tot een aansluiting bij de door de samenstellers geuite standpunten,
waarbij hij een vergelijking maakt met Van Wessems Twintig Noord- en
Zuid-Nederlandsche verhalen. Dat bleef volgens hem te zeer steken in theorieën over
‘het nieuwe proza’ waarbij de praktijk achterbleef, met Marsmans verhaal ‘A.-M.B.’
als belangrijkste uitzondering.5. Toch waren toen al bundels van Albert Kuyle, Helman,
Slauerhoff en Du Perron verschenen, ‘waarin men de vervulling of een voorbeeld
kon zien van wat de “short story” bij ons worden zou’ (Bastiaanse 1936, 52). In De
korte baan ziet de recensent dan ook een broodnodige ‘nieuwe balans (...) van het
korte verhaal op zichzelf, van het verhaal als een volledige wereld, de wereld van
een “kleine roman”, zooals Couperus het eens roman-moe heeft genoemd’ (Bastiaanse
1936, 53). Hij waardeert de variëteit en ‘het polemische standpunt’ van de bundel,
maar twijfelt aan de effectiviteit ervan: ‘Men vraagt zich voor Holland alleen af, of
het korte, vlugge verhaal in een cultuur, die zoozeer bepaald wordt door sleepende
levens en behagelijke kachels, ooit de roman (de lange baan) zal vervangen’.
Frans Coenen, die twee zuinige recensies aan De korte baan wijdt, vindt een
dergelijke ingeslapenheid niet exclusief Nederlands, maar expliciteert tegelijk een
functioneel verband tussen het programma van Marsman en Du Perron en hun
genrevoorkeur dat in het ‘Ter inleiding’ zelf hooguit impliciet is. Volgens Coenen
(1935 (b), 635) willen ze de ‘pot-au-feu-geest’ bestrijden ‘en meenen daarvoor de
remedie te geven in het Korte Verhaal, dat belet zich in details te verdiepen, gelijk
de misdadige Tachtiger Beweging maar al te zeer te weeg bracht’ (Coenen 1935 (b),
635). Coenen, die hier kennelijk zijn eigen (post-) Tachtigergeneratie verdedigt, kan
het resultaat niet smaken: ‘en zoo verzamelden zij dan verhalen, die niet provinciaal
zouden zijn en daarvoor nogal ikzuchtig werden en schraal en vlak en levenloos’;
op enkele uitzonderingen na ‘lijkt het wel of de jonge Hollandsche litteratoren het
soort nog heel niet in hun
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macht (en pen) hebben’. De protestants-christelijke criticus C. Tazelaar vindt de
bundel allereerst belangrijk ‘als propagandist - de inleiding kondigt hem als zoodanig
aan - voor den modernen prozavorm van het korte verhaal’:
Dat korte verhaal, dat bondigheid eischt en beheersching, dat ‘een
maximum (moet) uitdrukken in het kleinste bestek’, past volkomen in het
kader der nieuwe-zakelijkheid en het laat bovendien alle ruimte aan de
moderne begrippen van compositie en styleering. Vele jongere auteurs
leggen er zich op toe en geven in tijdschriften, afzonderlijke uitgaven,
‘Cahiers’ e.d., proeven van het soort. Een bloemlezing daaruit is dus in
haar verschijnen zelf reeds de aandacht waard (Tazelaar 1936, 400).
Net als hierboven bij Bastiaanse en Coenen, blijkt uit de bespreking van Tazelaar
dat in deze periode een zeker bewustzijn heerst van het specifieke belang van het
korte verhaal voor de innovatieve trends in de hedendaagse literatuur.6. Ook Paul de
Vree (1936, 11) wijst op ‘het veelvuldiger beoefenen der novelle in de laatste jaren’
en op ‘het verrassend optreden van De Pillecijn, Vestdyk en Last’ in het genre.
Het ‘Ter inleiding’ geeft ook aanleiding tot uitvoeriger beschouwingen. Zo
formuleert W.L.M.E. van Leeuwen drie punten van kritiek. Het eerste betreft de
genrehiërarchie: hij erkent ‘welk een meesterschap het schrijven van een goede
novelle vereist, juist door de geserreerdheid van de vorm’, maar houdt vol ‘dat een
nog groter meesterschap nodig is voor het scheppen van een goede roman’ (Van
Leeuwen 1947, 227). Het gaat er om dat men geslaagde exemplaren van beide genres
met elkaar vergelijkt: dat de meeste Nederlandse schrijvers niet in staat blijken om
‘de onverbiddelijke en grootse naturalistische roman van een Zola, een Hamsun’ te
schrijven en zich beperken tot het navolgen van ‘de schòòl van het naturalisme’,
verandert niets aan het algemene punt. Hoewel omvang geen teken is van kwaliteit,
vereist het volhouden van die laatste op de lange baan meer vaardigheid, een argument
waarvan ik hierboven heb aangestipt dat het in zekere zin ook door het ‘Ter inleiding’
wordt geïmpliceerd. Van Leeuwens tweede punt van kritiek sluit hierbij aan: inderdaad
is een fout in een kort verhaal minder makkelijk te herstellen, maar juist daarom is
een foutloze roman meer waard - ‘de gelegenheid tot inzinkingen was immers ook
het grootst!’ (Van Leeuwen 1947, 228). Ten derde weerspreekt Van Leeuwen de
claim dat ook bij de ouderen het korte genre beter was, en verdedigt hij opnieuw de
naturalisten, die niet naar de maat van hun epigonen mogen worden gemeten zoals
Marsman en Du Perron dat doen. Ondanks zijn kritische opstelling heeft hij overigens
sympathie voor De korte baan en is hij het eens met de verwerping van het
provincialisme, zij het niet zonder aan te tekenen dat ook de verhalen van Last en
Roelants provinciaal kunnen worden genoemd.
Donker (1935) gaat wel akkoord met ‘de veronderstelling [...] dat het beste
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proza en de beste epiek in de Nederlandsche litteratuur niet in den roman maar in
het korte verhaal en de novelle worden aangetroffen’, al houdt hij een slag om de
arm: ‘men kan er zelfs toe neigen dit genre als superieur te beschouwen, waarmee
men echter toch de bijzondere potenties van het romangenre tekort dreigt te doen’.
De nadruk op het Nederlandse provincialisme wijst hij echter af: ‘het bestaan eener
zeer actieve en begaafde avant-garde’ op allerlei gebieden van kunst en wetenschap
logenstraft dat uitgangspunt, ‘toegegeven zelfs de in standen en conventies geïsoleerde
geborneerdheid van een groot deel van het Nederlandsche volk’. Een meer principieel
bezwaar heeft hij tegen de inhoud van De korte baan: ‘Er staan weinig verhalen in’.
De ‘[o]nvermengde epiek, verhalen waarin gebeurtenissen in hun innerlijke en
uiterlijke ontwikkeling met karakteristiek van personen, milieu en drijfveren worden
weergeven’ in de overwegend traditioneel vormgegeven verhalen van Roelants,
Helman, Den Doolaard en Maurits Dekker kan hij dan ook appreciëren. Ook het
optreden van een eerste-persoonsverteller vormt niet noodzakelijk een probleem:
met even volledig recht kan men De schaduw van Philip de Pillecijn [sic]
(een der beste en meest verrassende bijdragen) een verhaal noemen, de
aanwezigheid van de ik-figuur ontneemt namelijk hier niets aan het epische
karakter ervan, is er zelfs een interessante variant in, daar deze ‘ik’ tot den
eigenlijken indruk der gebeurtenis door zijn in spanning leven op den
achtergrond wezenlijk bijdraagt (Donker 1935).
Problematischer wordt het naarmate de ik-figuur minder als personage in het verhaal
optreedt en meer als vertellende stem, en naarmate zijn innerlijke leven meer centraal
staat; volgens Donker krijgt dan de lyriek de bovenhand op de epiek, en kan men
(nog) niet van een echt verhaal spreken. Marsmans ‘De bezoeker’ wordt om die reden
bekritiseerd en de andere verhalen worden op diverse plaatsen tussen de polen van
verhaal en niet-meer- of nog-niet-verhaal geschikt.
Een uitvoerige beschouwing over aspecten van de genrekwestie levert ook M.
Nijhoff in de gedaante van ‘de critica bij de theepot Tonia de Bilt, waarachter Nijhoff
in zijn slechte momenten wegschool’ (Oversteegen 1978, 150). Nadat de lerares De
Bilt verteld heeft hoe ze door de straten van Culemborg naar huis gaat om (bij een
kopje thee uiteraard) aan haar avondlectuur te beginnen, volgt een overweging over
de aard van het korte verhaal. Dat ‘het publiek liever romans leest dan
novellenbundels’ komt doordat die laatste een grotere intellectuele inspanning
vereisen. De romanlezer gaat op in het verhaal, identificeert zich met de personages,
kan tussendoor even pauzeren en zucht teleurgesteld als het boek uit is. In een
verhalenbundel daarentegen dringt tekst na tekst zich als ‘iets voltooids’ aan de lezer
op. Elk verhaal ‘komt direct buiten ons te staan, en het vergt een inspanning, van
actief-aesthetischen aard, het überhaupt nog waar te blijven nemen’:

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

31
Nooit zucht men bij het slot. Integendeel, het slot, de ‘pointe’ geeft vreugde.
Bij een roman zijn wij passief. De novelle echter stelt zijn gegeven als een
kunstwerk buiten ons op en dringt ons tot de activiteit onszelf in te
schakelen. In de roman doet men met de figuren, in de novelle met den
schrijver mee. Maar dat is een veel zwaarder geestesarbeid, en al ben ik
overtuigd dat het schrijven van een roman oneindig hooger en dieper
eischen stelt dan het schrijven van een novelle, bij het lezen is het
omgekeerde het geval (De Bilt 1936, 81-82).
Met die laatste zin formuleert De Bilt impliciet een kritiek op het ‘Ter inleiding’
waarin ze werd voorgegaan door Van Leeuwen. Ook hier wordt ‘de bedoeling der
samenstellers’ uiteindelijk minder in genologische dan in algemeen-poëticale termen
gekarakteriseerd: ‘het doet er niet toe, of het eene verhaal mooier is dan het andere.
Wat zij brengen wilden is een boek met nederlandsch proza, representatief voor deze
jaren, en daar zijn zij in geslaagd’ (De Bilt 1936, 82). Tegelijk wordt dat programma
geherinterpreteerd in talige termen, eerder in termen van de ‘vorm’ dan van de ‘vent’
dus:
Hoe klinkt onze taal, als men haar niet misbruikt voor enkel
levensweergave, als men haar woorden nog iets meer laat doen dan enkel
schilderen, [...] - maar als men haar, onze taal, als een harp tusschen de
knieën neemt en speelt datgene waarvoor het instrument gemaakt werd,
hoe klinkt dan onze taal? Ziedaar wat de samenstellers zich voornamen te
leveren. [...] En zoo valt er veel uit dit boek te leeren. Hoe wij veranderd
zijn sinds Tachtig. Hoe vreemd in onze taal geschreven gesprekken klinken,
en hoe wij meer dan in andere talen uit den toon vallen. Hoe het komt dat
in onze taal de schrijvers voortdurend bezig zijn met het stemmen van hun
instrument en zoo weinig schrijven dat bevrijde klank heeft. Couperus had
meer klank dan dat hij stemde, hij tokkelde er soms wild op los.
Maar dat had toch ook zijn heerlijke zijde! (De Bilt 1936, 82-83).
De Bilt neemt dus zowel afstand van de traditie (Tachtig) als dat zij er toenadering
toe zoekt (Couperus).
In zijn recensie komt Paul de Vree terug op die van De Bilt, zonder te vermoeden
dat Nijhoff achter het pseudoniem schuilgaat. Hij bestrijdt dat de novelle per definitie
een ‘voltooid’ karakter zou hebben, op grond van het argument dat ‘enkele opgenomen
stukken in margina van kunst, en kunstenaarsopvattingen werden geschreven’ (De
Vree 1936, 11). Hierbij denkt hij wellicht onder meer aan Nijhoffs ‘De pen op papier’,
en betoogt hij kennelijk dat een verhaal dat als belangrijkste doelstelling heeft een
poëtica naar voren te brengen op zichzelf geen volwaardig kunstobject kan zijn. Het
valt overigens niet uit te sluiten dat het precies dit is waarop Nijhoff, zichzelf
ironiserend bij

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

32
monde van De Bilt, wijst wanneer hij het heeft over ‘het stemmen van hun
instrument’... Donker formuleert zijn kritiek op Nijhoffs tekst, waarin hij theoretisch
een wending naar het verhaal beleden ziet zonder dat die in feite wordt gerealiseerd,
overigens met dezelfde metafoor.
Wel is De Vree het eens met de stelling dat de Nederlandse taal mooi is als ze niet
misbruikt wordt, maar hij heeft ook de indruk ‘dat onze taal zoo koud kan aandoen
in sommige harer uitingen’:
Zoo heb ik van het clinische, het pharmaceutische, het
theoretisch-analyseerende, het intellectueel-geexciteerde te veel gehad,
althans voor de verschillende richtingen die ik mocht naspeuren (De Vree
1936, 11).
De Vrees afwijzing van een analytische schrijfmodus sluit aan bij zijn kritiek op de
thematiek van de verhalen: ‘Is er nochtans een niet te overwegend belang aan de
droom-psychologie gehecht, die op zichzelf zoo fragmentarisch blijft wanneer zij in
de novelle behandeld wordt? En is er een niet bijna angstig ontwijken der realia vast
te stellen?’ (De Vree 1936, 11). Hij acht die tendens in de thematiek overigens niet
alleen te wijten aan de selectie van de samenstellers, maar kennelijk ook representatief
voor een bepaalde ontwikkeling in het proza en dus in zekere zin niet te vermijden.
Ook vindt hij dat een aantal belangrijke aspecten ontbreekt: ‘dat de godsdienstige
noot nergens doorbreekt’ vormt ‘een hiaat’, dat ‘ook een leemte zou zijn als er geen
enkel goed verhaal in dien toon te vinden is’ (De Vree 1936, 11-12). Al bij al vindt
hij de keuze wel geslaagd, vooral ook met het oog op het programma van Europees
niveau, al is het dan ‘nog geen volledige weergave van het Nederlandsche korte
verhaal’.
De recensie van De Vree is de enige die ik teruggevonden heb waarin expliciet
een verband wordt gelegd tussen De korte baan en het tijdschrift Forum:
Mag ik spreken van vooringenomenheid. Misschien niet heelemaal. Sinds
Menno Ter Braak, Du Perron, de na-oorlogsche Greshoff en later Vestdijk
hun woord meespreken, valt het niet te ontkennen dat zij een plotsen,
hevigen druk op onze letteren hebben uitgeoefend. Een druk die werkt
naar verschillende zijden (ja, waarom niet, een soort Pascal-proef),
zoodanig, dat zij de productie in zekere richtingen verplicht hebben zich
te begeven (cf De Gulden Winckel, Forum) (De Vree 1936, 10).
Ook de critici die niet expliciet naar Forum verwijzen, achten De korte baan vaak
vooral karakteristiek voor het proza van een naoorlogse generatie. Tazelaar (1936,
400) vindt in alle verhalen ‘een zekere openbaring van literaire en, men kan daaraan
toevoegen, geestelijke moderniteit’; de bundel biedt dan ook ‘een beeld van wat het
nieuwste proza is en wil en van wat het aan, dikwijls scherpe, onderscheidingen,
kent’. De diversiteit in de bundel wordt dus niet meteen als
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een probleem gezien. Vanuit het protestants-christelijke perspectief van Tazelaar
noopt het moderne karakter evenwel ook tot een recapitulatie van ‘alles wat literaire
en principiëele critiek tegen vorm en verschijning, tegen geest en strekking van dat
nieuwere proza heeft in te brengen’. Een eerste bezwaar luidt ‘dat de stofkeuze van
het moderne proza eenzijdig is’: ‘van moord, van naargeestige gevallen van zenuwen zielsziekte, zonderlinge psychologische toestanden, echtbreuk’ (Tazelaar 1936,
401). Daarbij komt dat de bewerking van de stof ‘naar de bekende methode van “de
operatieve chirurgie”’ onaanvaardbaar is, net als ‘de levensbeschouwing’ die op een
haast klinische manier afstand neemt van ‘het leven’ en ‘de maatschappij’. Tazelaar
maakt bezwaar tegen ‘het opvallende op zichzelf geconcentreerd zijn der jongere
prozaïsten’, tegen hun ‘zelfoverschatting’, hun ‘cynisme’ en hun ‘negatie van alle
moraal’.
Tazelaars bezwaren tegen het moderne proza worden ook door critici van andere
gezindten gedeeld. Dat bleek al uit de hierboven geciteerde bespreking van Coenen
en uit die van de twijfelende Vlaamse Forum-sympathisant De Vree. Zelf verwijst
Tazelaar even naar Donker, en inderdaad koppelt die zijn formele bezwaren tegen
de eerste-persoonsvertelling aan een meer ideologische afwijzing van ‘het solipsisme’.
Veel van de verhalen zijn volgens Donker in feite ‘dun geverniste autobiografie’.
Van Leeuwen heeft veel meer geduld met de ook door hem herkende aspecten van
de jongere generatie. Ook hij formuleert bedenkingen bij de thematiek van de
verhalen, maar het zogenaamde intellectualisme vindt hij veeleer een kwaliteit. Zijn
afsluitende karakteristiek luidt: ‘een ietwat overspannen na-oorlogse mentaliteit van
moord, drank, bordelen, onbeschaving, maar anderzijds hyperbewustheid, sterke
intelligentie en scherpe zelfontleding; als totaal een goed beeld van de jonge
prozakunst’ (Van Leeuwen 1947, 230).
Een bijzonder uitvoerige diagnose van de geestesgesteldheid van de jongeren, die
ik hier niet in detail kan analyseren, vindt men bij Van Duinkerken. Hij focust vooral
op de figuur van Marsman, zowel in De korte baan als in de met Vestdijk geschreven
briefroman Heden ik, morgen gij. Marsman en de zijnen richten zich volgens Van
Duinkerken niet tegen relatief onbelangrijke fenomenen als de populariteit van door
hen afgewezen proza, maar tegen de gemassificeerde ‘mensch van de twintigste
eeuw’. De centrale tegenstelling in het programma van De korte baan is volgens
hem niet die tussen provinciaal en Europees - de term provincialisme ‘is maar
benaderend gebruikt voor datgene, waartegen de schrijvers zich verbonden hebben,
en ook een andere term zou aan de behoefte voldoen’ -, maar die ‘tusschen zielskracht
en denkkracht, tusschen het z.g. scheppend-irrationeele en het ordenend-redelijke’
(Van Duinkerken 1936, 383). Bij Marsman zijn die twee volgens Van Duinkerken
meer in evenwicht dan bijvoorbeeld bij Vestdijk, waardoor hij hem meer waardeert.
Het belang van de besproken boeken ligt niettemin ‘bij de zelfverdediging van den
schrijver als modern “intellectueel”’, voor de katholieke Van Duinkerken (1936,
387) al bij al een te beperkt project.
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Tegenover deze veelal zuinige reacties op het moderne proza, staat niet toevallig het
oordeel van Ter Braak, die de opzet van De korte baan geslaagd acht. Hoewel hij
(ten behoeve van het lezerspubliek van zijn krant?) met instemming aanstipt dat
ondogmatisch gekozen is voor een veelheid aan auteurs, tekent hij ook aan dat de
keuze ‘m.i. eerder te ruim dan te eng gehouden is, de beginselverklaring van de
inleiding in aanmerking genomen’ (Ter Braak 1935). Het kon dus wel wat
consequenter, zoals Ter Braak ook in een brief aan Du Perron opmerkt: ‘Het lijkt
mij een geslaagde collectie, maar op de inleiding heb ik wel wat af te dingen. [...]
er lijkt me een inconsequentie in te schuilen, vanwege de opname van den Doolaard
en Helman’ (Ter Braak & Du Perron 1965, 317). Du Perron vond de recensie
overigens ‘wel erg summier’ (Ter Braak & Du Perron 1965, 326). Voorts kapittelde
hij Greshoff omdat die als redacteur van Groot Nederland de recensie had laten
schrijven door de ‘zak-met-pus’ Coenen in plaats van het zelf te doen (Du Perron
1980, 95), en vond hij de kritiek van een Donker ‘weer zoo bij de koeien af, dat je
zelf toch wel een kalf moet zijn om je er iets van aan te trekken’ (Ter Braak & Du
Perron 1965, 356). Tegelijk is hij niet te beroerd om in een brief aan Van Leeuwen
letterlijk al diens punten van kritiek te aanvaarden, daarmee het ‘Ter inleiding’ de
facto volkomen verwerpend als ‘larie’: ‘het ware is, dat zoo'n stuk toch altijd reclame
blijft. De bundel zelf is voor mij een hybridische poging gebleven’ (Du Perron 1980,
61). Ook in correspondentie met Van Wessem benadrukt Du Perron (1980, 219) de
praktische bezwaren: ‘er waren 6 of 7 verhalen die we beiden echt goed vonden en
met de rest was het niets dan schipperen. Voor de verkoop moesten een paar bekende
namen erin, - ook voor het “literatuurbeeld”, verder moesten we opeens ophouden
omdat het boek te dik werd’.

Tot slot
De strategie van Zwagerman blijkt niet nieuw: ook Marsman en Du Perron
verantwoordden hun demarche ten voordele van het korte verhaal al door op de
vermeende verwaarlozing daarvan te wijzen. De belangstelling voor het korte verhaal
is er dus wel, maar lijkt vaak te moeten bestaan in het signaleren van een gebrek aan
belangstelling bij anderen. Ook in andere opzichten lijkt Zwagerman op zijn verre
voorgangers: zeven van de zestien auteurs uit De korte baan zijn ook bij hem terug
te vinden, in vier gevallen (Vestdijk, Walschap, Marsman en Du Perron) met hetzelfde
verhaal.7. Met een boutade zou men zelfs Zwagermans belangrijkste selectiecriterium,
‘de lurven’ (Zwagerman 2005, 14) haast Forumiaans kunnen noemen, ware het niet
dat de uiteenzetting die hij geeft van zijn opvattingen over het korte verhaal als geheel
veel doorwrochter is. Marsman en Du Perron daarentegen konden noch zichzelf bij
het samenstellen en inleiden van de bundel, noch de critici verhelen dat hun selectie
allerminst naadloos aansloot bij hun op zichzelf al tweeslachtige programma. In
zekere zin is dat een typisch Forum-probleem: de moeilijke definieerbaarheid van
het persoonlijkheidscriterium en aanverwante maakt een intersubjectieve argumentatie
daarover moeilijk (vgl. Oversteegen 1978, 389),
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en wie een vrij elitaire literatuuropvatting vooropstelt zal constant het gevoel hebben
toegevingen te moeten doen in de praktijk.
In de kritische reacties op De korte baan is overigens veel minder aandacht voor
het pas later tot literair-historisch concept geworden ‘Forum’ dan voor een algemenere
indruk van naoorlogse moderniteit op het vlak van verteltechniek en thematiek. Het
korte verhaal wordt vrij algemeen als een geprivilegieerde vertegenwoordiger gezien
van die recente tendensen in het proza. Wat dat betreft, lijkt de Nederlandstalige
kritiek trouwens aan te sluiten bij een ook internationaal vigerende trend, zoals
Baldick (2005, 137-154) die bijvoorbeeld signaleert in zijn recente geschiedenis van
de Engelse literatuur tussen 1910 en 1940:
The short story at this time enjoyed the status of a favourite child,
embodying the promise of all that was new, hopeful, and ‘free’. In addition
to its youth, it accorded well with the new rhythms of modernity in being
rapid, fleeting, weightless, ephemeral [...], and imaginatively agile; in all
these respects it was more novel than the novel (Baldick 2005, 138).
Al is hierboven gebleken dat het korte verhaal voor diverse critici in het Nederlandse
taalgebied niet noodzakelijk ‘a favourite child’ is, een ondergeschoven kindje is het
ook niet bepaald. Ook buiten de receptie van De korte baan wordt het genre rond
dezelfde tijd vrij druk bediscussieerd. Om slechts twee uiteenlopende voorbeelden
te noemen: Ter Braak neemt het programma van Marsman en Du Perron tot
uitgangspunt bij de bespreking van verhalenbundels door B. Roest Crollius, Marianne
Philips en Jacob Hiegentlich, en J. van Heugten s.j. publiceert een uitvoerig essay
‘Roman of novelle?’ in het katholieke tijdschrift Boekenschouw. Een nader onderzoek
naar dergelijke beschouwingen en hun buitenlandse pendanten zou het beeld van de
belangstelling voor het Nederlandstalige korte verhaal tijdens het interbellum nog
kunnen uitbreiden en nuanceren.
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Eindnoten:
1. Overigens betekent dat niet dat de samenstellers zich privé volkomen achter al die verhalen
schaarden: Du Perron was bijvoorbeeld niet erg geporteerd voor ‘Genezing door aspirine’ (vgl.
Du Perron 1979, 317-318 en 355).
2. De term ‘naturalisme’ lijkt hier als een soort totum pro parte te fungeren voor de excessen van
een naturalistische schriftuur die Marsman en Du Perron blijkens het bovenstaande afkeuren.
3. De door Goedegebuure (1981, 412) vermelde doctoraalscriptie van Anette Peetoom over de
ontstaansgeschiedenis van De korte baan (VU Amsterdam, 1979) heb ik ondanks herhaalde
inspanningen (met dank aan Sander Bax en Jaap Goedegebuure) niet kunnen achterhalen, zodat
ik mijn bevindingen niet aan de hare kon toetsen.
4. Wellicht is het stukje ‘Genoteerd bij het samenstellen van “De Korte Baan”’ (Marsman 1979,
575-576) hiervan een getuige.
5. Ook Paul de Vree (1936, 9) verwijst terug naar Van Wessems bloemlezing en wijst erop dat
Du Perron die destijds als een sympathieke poging had ontvangen.
6. Voor Tazelaar fungeert ‘nieuwe zakelijkheid’ blijkbaar als een algemene aanduiding van
prozavernieuwing, Donker (1935) signaleert daarentegen ‘het volledig ontbreken van de zgn.
nieuwe zakelijkheid’ in engere zin.
7. Van Slauerhoff neemt Zwagerman ook ‘Larrios’ op, dat voor Marsman en Du Perron lange tijd
een kanshebber was (vgl. Du Perron 1979, 201 en 223) naast het verhaal dat ze uiteindelijk
kozen, voor Van Ostaijen en Helman maakt Zwagerman een andere keuze.
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Hans den Besten
Negerhollandse taalkunde
Het Nederlands kolonialisme van de vroeg-moderne tijd heeft op een aantal plekken
in de wereld variëteiten van het Nederlands achtergelaten, waaronder zogenaamde
contactvariëteiten. De meeste daarvan zijn echter alweer verdwenen: het Nederlands
van New Jersey en New York: dood - het Nederlands (of Nederlands Creools?) van
Sri Lanka: dood - het Skepi Dutch van Essequibo (West-Guyana): dood - het Berbice
Dutch van Oost-Guyana: op sterven na dood - het Negerhollands: dood - het Afrikaans
van Zuid-Afrika en Namibië: (ondanks alle druk) springlevend. De meeste van deze
variëteiten zijn door taalverschuiving vervangen door het Engels of Engels Creools.
De laatste moedertaalspreker van het Negerhollands, Ms Alice Stevens, die in 1987
overleden is, sprak als eerste taal Virgin Islands English Creole.
Ondanks hun (bijna) dode status genieten het Berbice Dutch en het Negerhollands
in creolistische kring de nodige aandacht. Dat hangt onder meer samen met het feit
dat het Berbice en het Negerhollands redelijk goed onderzocht zijn, terwijl er
bovendien voor het Negerhollands een groot corpus bestaat, bestaande uit brieven,
Bijbel- en hymnenvertalingen, drie vroege grammatica's, dialogen, volksverhalen en
audio-opnames.

De naam Negerhollands
Om maar medias in res te springen: Negerhollands is eigenlijk een onjuiste naam:
Hollands suggereert dat deze taal net als het Afrikaans van Hollands dialect is afgeleid,
maar we weten sinds Hesseling (1905) dat de basis van het Negerhollands Zeeuws
of zelfs Zeeuws en West-Vlaams is. Negerzeeuws zou dus een betere naam zijn.
Maar zelfs dan klopt het nog niet, omdat de taal tot in de negentiende eeuw door
zwarten én blanken gesproken werd. Dit blijkt uit de oude grammatica's en uit de
zogenaamde Magens-brief uit de late negentiende eeuw (zie hieronder).
Een toepasselijker naam zou dus Creools Zeeuws of Zeeuws Creools zijn, maar
zo'n naam past niet in de creolistische nomenclatuur, die van gecreoliseerde Europese
talen uitgaat - al houdt men wel degelijk rekening met dialectale achtergronden. In
de Engelstalige literatuur vind je daarom naast de naam Negerhollands regelmatig
de frase Virgin Islands Dutch Creole (of Creole Dutch),
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wat een hele mond vol is (en wat dan ook regelmatig wordt afgekort tot VIDC
respectievelijk VICD). Het zou makkelijk zijn als de sprekers van het Negerhollands
zelf een bruikbare naam voor hun taal hadden gehad, maar in de achttiende eeuw
was er slechts sprake van die kriol taal ‘het Creools’ en in de twintigste eeuw werd
wel die hou kriol ‘het oude creools’ gezegd en dat zijn geen namen. Ik zal daarom
de naam Negerhollands blijven gebruiken, waarbij ik aanteken dat je er ook anders
tegen aan kunt kijken: deze naam is in de negentiende eeuw in Nederland ontstaan
en toen was Hollands in de zin van ‘Nederlands’ heel gewoon; bovendien kun je het
voorvoegsel neger- begrijpen als een fossiel uit de tijd toen de Atlantische creooltalen
werden vernoemd naar de Afrikaanse slaven die die talen hadden gecreëerd.

Een taalkundig overzichtje
Het Negerhollands werd ooit gesproken op de eilanden St. Thomas, St. Croix en St.
John (St. Jan), een subgroep van de Maagdeneilanden die nu wordt aangeduid als de
US Virgin Islands. Tot in de twintigste eeuw was dit een Deense kolonie (de Deense
Antillen). Er is op deze eilanden geen Deens Creools ontstaan omdat zich daar al
heel vroeg Nederlandse en Engelse planters met hun expertise en hun slaven vestigden.
En in principe is de taal van de eerste kolonisten bepalend voor wat naderhand de
creooltaal zal zijn.
Het Negerhollands is een SVO-taal met tussen het subject en het werkwoord het
negatiepartikel en de zgn. TMA-partikels (tempus-modus-aspect-partikels). Zie
bijvoorbeeld het volgende gezegde uit de grammatica van Jochum Melchior Magens
(Magens 1770): As Ju no ha kik mie, Ju no sa weet mie ha kik Ju? (lett.) ‘Als jij me
niet zag, dan kan (?) je [toch] niet weten dat ik jou zag?’ - In dit opzicht is het
Negerhollands een typisch Caribische creooltaal. Maar atypisch is dat het preteritale
partikel (h)a min of meer verplicht is, zoals in sinu ha wēs ‘zij waren’ en sinu a kik
‘ze zagen’. (Vergelijk Bruyn & Veenstra (1993) en zie ook het transcript van een
opname van Ms Alice Stevens, in Van Rossem & Van der Voort (1996): Ms Alice
vertaalt consequent ongemarkeerde Engels Creoolse preterita met a + werkwoord.)
De woordenschat is grotendeels Zeeuws, maar wel het Zeeuws van enkele eeuwen
terug: dit verklaart het optreden van hus (met [u]) in plaats van te verwachten his
‘huis’ (met ontronde [y]), en misschien ook jender ‘2Pl’ en sender ‘3Pl’ in plaats
van julder resp. zulder. Eveneens Zeeuws zijn nu ‘nu’ en ju ‘2Sg’, beide met [u],
alsook hogo ‘oog’ en stêr ‘ster’, beide met gekleurde sjwa (Zeeuws ôôge / ooge,
sterre). De factor Zeeuws verklaart verder waarom <ij>, <ui-1> en <u(u)> - de laatste
twee via ontronding - alledrie als [i] optreden in twintigste-eeuws Negerhollands
(tegenover bijvoorbeeld loj ‘lui’ met ui-2): kik ‘zien’ (< kiek), it ‘uit’ (< uut) en i
‘uur’. Maar in een ‘schoolwoord’ als feif treedt toch de Algemeen Nederlandse diftong
<ij> op. Daarbij valt op dat het woord niet als veif wordt uitgesproken, want bij een
aantal andere woorden wordt in plaats van een klankwettige stemloze wrijfklank
(zoals in falei ‘dal’ en sak ‘zak’) een Neder-

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

40
landse stemhebbende wrijfklank gebruikt, bijvoorbeeld in valis ‘valies’, venstə(r) /
venstu / wenstə ‘venster’ en zē ‘zee’, zil ‘ziel’, welke woorden te vinden zijn bij De
Josselin de Jong (1926) en Nelson (1936) - al geeft de laatste ook de variant sē ‘zee’.
Verder horen wij op een bandje dat Gilbert Sprauve begin van de jaren '80 verspreid
heeft, Ms Alice Stevens zeer duidelijk zondə zeggen, terwijl de achttiende-eeuwse
bronnen dit woord steevast (klankwettig) als sondo spellen, met een stemloze [s] en
een gekleurde sjwa.
Afwezigheid van diftongering, ontronding, verstemlozing van wrijfklanken,
kleuring van een woordfinale sjwa en (vergelijk de Magens-brief, hieronder) apokope,
deletie van een postvocalische [r] plus de omzetting van -ər in -u / -o maken
twintigste-eeuws Negerhollands moeilijk leesbaar voor een Nederlandstalige. Als
voorbeeld van deze onleesbaarheid citeer ik hier de laatste zin van tekst LXXV van
De Josselin de Jong (1926) in de aangepaste spelling van Van Rossem & Van der
Voort (1996):
Am mi Anáánshi sinu a kri sin bitáál, sinu a lo a hus mi wa sinu a kri fan
di kining
‘Hij en Anansi kregen hun loon, ze gingen naar huis met wat ze van de
koning kregen.’
Overigens zou dit in achttiende-eeuws Negerhollands maar beperkt begrijpelijker
zijn. Als deze zin zou worden aangepast aan de schrijfnormen van Oldendorps
woordenboek en grammatica (Stein & Van der Voort 1996; Oldendorp 2000-2002)
krijgen we:
Em mee Anansi sender a krieg sender betaal, sender a loop na hoes mee
wat sender a krieg van die koning
Het tweede mee zou ook als met geschreven kunnen worden. Maar, hoe dan ook,
deze zinnen blijven ondanks het opheffen van apocope moeizaam toegankelijk. Dit
komt door het gebruik van sender ‘3Pl’, het gebruik van mee als een nevenschikker
en de afgesleten functiewoorden em en a (waar Magens (1770) hem en ha zou
gebruiken).
Een ander struikelblok is het gebruik van sender ‘3Pl’ als een meervoudsmarkeerder
(in twintigste-eeuws Negerhollands sinu), zoals in die Mama sender ‘de moeders’
of di kin sinu ‘de kinderen’. Dit gebruik komt uit de West-Afrikaanse Gbe-talen,
waar het samenhangt met het zogenaamde associatieve pluralis. Dat is een constructie
bestaande uit een naam N en het voornaamwoord 3Pl. N + 3Pl betekent zoveel als
‘N en één of meer anderen’. Deze constructie bestaat ook in het Afrikaans
(bijvoorbeeld Jan-hulle) en is een vast onderdeel van de Afrikaanse taalkunde. Maar
de grammatica's van het Negerhollands van Magens (1770) en Oldendorp (1775
[2000-2002]) zeggen er niets over. Dit wil echter niet zeggen dat de associatieve
pluralis onbekend is in het Negerhollands. Gezien het verhaal waar de bovenstaande
zin uit gehaald is, zou am mi
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Anáánshi sinu geanalyseerd kunnen worden als am mi [Anáánshi sinu] ‘hij en Anansi
en zijn mensen’.
Een ander geval staat in de grammatica van Magens (1770: 63):
Meester mie ka praet mit mie Heer N.N. hem seg, Meester sender sa wees
welkom.
‘Meester, ik heb met meneer N.N. gesproken. Hij zegt dat Meester en zijn
broer welkom zullen zijn.’
De slaaf die dit zegt, spreekt in deze dialoog alleen zijn meester met Meester aan.
Bovendien ontbreekt het lidwoord die. Meester sender moet dus een vocatief in de
associatieve pluralis zijn, wat ook een mogelijkheid in het Afrikaans is: Sou Pa-hulle
my kon help? ‘Zouden jullie, Pa en Ma, mij kunnen helpen?’ In de context van de
geciteerde dialoog kan Meester sender slechts betekenen ‘U, Meester en uw broer’.
Het inzicht dat er ook in de Negerhollandse teksten associatieve pluralissen
gevonden kunnen worden, is nieuw. Tot nog toe werd ervan uitgegaan dat ze niet
voorkwamen. Naar het zich laat aanzien, valt er nog meer te halen uit het
Negerhollandse tekstcorpus.

Hesseling en de tekstcorpora
De studie van het Negerhollands is eigenlijk nooit een neerlandistische aangelegenheid
geweest - niettegenstaande Van Ginnekens behandeling van het Negerhollands in
zijn sociolinguïstisch handboek van de Nederlandse taal (1913, 2e ed. 1928) als mede
een etymologisch artikel van Vercoullie (1919). Het Negerhollands hoort wel tot de
kennis van de neerlandistiek, maar niet tot haar onderzoeksterrein - ondanks genoemde
aanzetten en ondanks de enkele scriptie die er wel eens aan gewijd wordt. Het is zelfs
zo, dat het tot begin twintigste eeuw moest duren voordat Nederlandstaligen serieuze
bijdragen op het gebied van de ‘negerhollandistiek’ begonnen te leveren. In de
voorafgaande anderhalve eeuw waren het Duitse en Deense zendelingen geweest,
alsook een paar andere koloniale Denen op de toen nog Deense Antillen, de Deense
linguïst Rasmus Rask (rond 1806) en de Amerikaanse filoloog-creolist Addison Van
Name (1871).
In 1905 publiceerde de Leidse byzantinoloog en creolist D.C. Hesseling zijn studie
over het Negerhollands. Deze was bijna uitsluitend gebaseerd op achttiende-eeuws
en vroeg negentiende-eeuws materiaal, want Hesseling beschikte nauwelijks over
moderne taalgegevens. Voor de oude periode onderscheidde hij daarbij twee corpora.
Het ene corpus is afkomstig van zendelingen die uitgezonden waren door de
Evangelische Brüdergemeine oftewel de Evangelische Broedergemeente - in
Nederland en Suriname beter bekend als de hernhutters. Hoewel strikt genomen geen
zendeling, moet ook tot hen gerekend worden de visitator en zendings-historicus
C.G.A. Oldendorp, aan wie wij een grammatica en een woordenboek met veel
voorbeeldzinnen te danken hebben (zie onder).
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Dit corpus wordt bewaard in het Unitäts-Archiv te Herrnhut in Oost-Duitsland. Maar
vermoedelijk zijn er ook in het broedergemeente-archief te Bethlehem, Pennsylvania,
Negerhollandse documenten te vinden en niet uit te sluiten valt dat er toch nog
materiaal is achtergebleven op de Maagdeneilanden (US Virgin Islands). Het andere
corpus is afkomstig van de concurrentie: de Deens-lutheraanse zending, waartoe ik
gemakshalve ook maar reken de Deens-koloniale bestuursambtenaar Jodium Melchior
Magens, van wiens hand een grammatica en een vertaling van het Nieuwe Testament
verschenen zijn. De documenten van dit corpus bevinden zich in Kopenhagen.
Negerhollandse teksten uit de achttiende eeuw zijn vrij makkelijk te herkennen
als ‘Duits’ of ‘Deens’ op grond van de gebezigde spelling. Bijvoorbeeld: joe ‘2Sg’
hoort bij het Duitse corpus en ju ‘id.’ bij het Deense. Verder is <a/aa> voor lange a
‘Duits’ en <a/ae> voor idem ‘Deens’; <u/uu> voor lange u is ‘Duits’, <y/ye> is
‘Deens’. Yt ‘uit’, fordiemaek ‘omdat’ en japuen ‘jurk’ duiden dus op een tekst van
de Deense kant; ut ‘uit’, maak ‘maken’ en goed ‘ding’ op een tekst van de Duitse
kant.
In hoeverre hier nu tevens sprake is van twee dialecten, zoals Hesseling meent te
mogen aannemen, is de vraag, maar er zal zeker variatie zijn geweest: tussen de drie
Deens-Antilliaanse eilanden onderling, tussen stad en plantages en tussen blank en
zwart. Voor dat laatste is enige evidentie te vinden in de oude grammatica's van het
Negerhollands. Genoemde Deens-koloniale bestuurder J.M. Magens wijst er in zijn
Negerhollandse grammatica van 1770 op dat resten van Nederlandse morfologie
vooral (maar dus niet alleen) bij de blanken te vinden waren. Zo konden de
Nederlandse diminutief en superlatief, zoals in Mie Montje en Die Moojste, nog
gebruikt worden tegenover meer gewone (en dus bij zwart én blank in gebruik zijnde)
analytische uitdrukkingswijzen, zoals Die klein Kabaj ‘het paardje’ en Meest klein
‘kleinst’ (11-12). Verschil tussen zwart en blank taalgebruik wordt waarschijnlijk
ook geïllustreerd door het volgende paar vocatieven, dat eveneens aan Magens
ontleend is: Jender Blanko ‘jullie, blanken’ en Jellie Neeger ‘jullie, negers’ (10).
Nu zaten de Deense zendelingen meer in de stad en de hernhutters meer op het
platteland. Aangezien de stad een sterke concentratie van Europeanen en blanke
creolen vertoonde, zou het voor de hand gelegen hebben als Magens' Bijbelvertaling
meer Nederlandse restanten zou vertonen dan de bijbelvertalingen bij de Hernhutters.
Mijn indruk is dat dat niet het geval is, maar dit moet nog eens een keer statistisch
onderzocht worden. Wel zijn er verschillen te ontdekken in de varianten die in de
twee schrijftradities gekozen zijn. Bijvoorbeeld Magens, die regelmatig <y/ye> voor
de lange u gebruikt, schrijft Vier ‘vuur’, terwijl het Negerhollandse woordenboek
van Oldendorp (zie Stein & Van der Voort 1996) Vuur opgeeft. Evenzo: Diffie ‘duif’
(Magens) vs. Dufje ‘duif’ [lees dufie] (Oldendorp). Verder wordt onder andere het
handschrift van de vertaling van delen van het Oude Testament in het Duitse corpus
ontsierd door germanismen. In het verhaal van Josef vinden we bijvoorbeeld:
Mond-Schenk ‘schenker’, Amtmann ‘toezichthouder’, Trabant ‘lijfwacht’ en
Bedeuding ‘beteke-
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nis’. Tegelijkertijd vinden we in dezelfde tekst ook goed Negerhollands, bijvoorbeeld:
aster ‘na’, kom quaat ‘boos worden’, sender ‘3Pl’, Hoes ‘huis’, Donker ‘avond,
nacht’, Vroe-vroe ‘'s morgens’, as of em a ka bloei kaba ‘alsof hij/het gebloeid had’,
Baier ‘bes(sen)’, joe ‘2Sg’, jender ‘2Pl’, enz.
De twee oudere corpora die sinds Hesseling onderscheiden worden, zijn inmiddels
aangegroeid en groeien nog steeds een beetje aan. Bibliotheekonderzoek door Hein
van der Voort in Kopenhagen heeft nieuw materiaal aan het licht gebracht, waaronder
een Deens-Negerhollands glossarium, dat in Stein & Van der Voort (1996)
gepubliceerd is. Maar sinds 1996 is er in Kopenhagen al weer meer boven water
gekomen. Verder heeft de Duitse romanist en creolist Peter Stein nog voor de val
van de Muur in de voormalige DDR in het archief van de Evangelische Brüdergemeine
te Herrnhut handschriftelijk materiaal geïdentificeerd dat Hesseling niet bekend was,
waaronder een uitgebreide grammatica uit ongeveer dezelfde tijd als Magens (1770)
en het al eerder genoemde woordenboek - beide van de hand van de uit Duitsland
naar de Maagdeneilanden gestuurde visitator Christian Georg Andreas Oldendorp.
De grammatica maakt deel uit van een gigantisch manuscript dat pas in 2000-2002
volledig is uitgegeven. Voor die tijd moesten we het doen met een sterk bekorte
editie uit 1777, waarin de grammatica tot een niemendalletje was gereduceerd. Nu
we over de volledige grammatica beschikken, blijkt dit een interessant geschrift te
zijn met veel syntactische informatie. Op grond van de grammatica weten we nu
bijvoorbeeld dat het possessieve verbindingswoord s(j)i in die Mama si doeki ‘{het
doek / de kleren} van de moeder’ inderdaad het bezittelijk voornaamwoord s(j)i ‘zijn,
haar’ is (en niet een partikel zoals in het Afrikaans), aangezien volgens Oldendorp
bij een meervoudige possessor sender ‘hun’ gebruikt wordt: die Mama sender hert
‘het hart van de moeders’. Deze creoolse structuur is dus een rechtstreekse voortzetting
van de Nederlandse colloquiale Jan z'n boek-constructie, met dien verstande dat hier
naar creools gebruik de meervoudigheid van de possessor niet wordt uitgedrukt,
omdat dit al uit de context (het possessieve sender) blijkt. Het is dus overbodig om
als possessor [die Mama sender] ‘de moeder 3Pl [= “de moeders”]’ te gebruiken:
één sender volstaat.
Ik keer nu terug naar Hesselings boek uit 1905. Zoals gezegd was die studie
grotendeels gebaseerd op achttiende- en vroeg negentiende-eeuws materiaal. Het
bevat ook 144 pagina's teksteditie van oude teksten (pp. 129-272) en een 18 pagina's
tellend glossarium met bronvermelding (pp. 273-290). Daarom is het een bron voor
onderzoek naar Negerhollands uit de oude periode. Bovendien zijn - voor zover
bewaard - de afschriften die Hesseling uit Herrnhut toegestuurd gekregen had, een
welkome aanvulling bij de kopieën uit de jaren '80 van de vorige eeuw, die teruggaan
op documenten die inmiddels al weer zo'n 80 jaar ouder waren dan toen men ze voor
Hesseling afschreef. Onlangs is in Leiden nog een stel schriftjes met dergelijke
afschriften teruggevonden, die inmiddels door het KITLV beheerd worden.
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Schuchardt en de Magens-brief
In 1914 echter werd door de in Graz (Oostenrijk) levende romanist en creolist Hugo
Schuchardt - met hulp van Hesseling - in TNTL het eerste substantiële stuk modern
Negerhollands gepubliceerd: een lange brief aan Schuchardt geschreven door ene
A. Magens (inderdaad, familie) in 1883. De schrijver is een blanke creool, met
duidelijk neerbuigende opvattingen over zijn zwarte landgenoten. Hij kent de taal
niet goed, zegt hij, en hij schrijft de woorden maar op as mi fang di (zoals ik ze
opvang) wanaer mi hoor di follek sender (wanneer ik de mensen hoor). Dat wil
zeggen hij probeert (op zijn manier) fonetisch te spellen. Mi ka fragg en maenschi
fan en how creol familli fo hellep mi (ik heb een meisje uit een oude creoolse familie
[versta: een blanke familie] gevraagd om mij te helpen) mi ka fragg am na Ingis wa
mi mankee fo sae (ik heb haar in het Engels gevraagd wat ik wil/wou zeggen) an am
sae mi hosó fo sae na Creol (en zij zegt/zei me hoe ik het in het Creools moet zeggen).
In deze passage vinden we allerlei eigenschappen die al uit de achttiende eeuw
bekend waren, zoals het gebruik van Nederlandse objectsvormen als creoolse
nominatieven (mi, am), het perfectumpartikel ka, sender ‘3Pl’ als
meervoudsmarkeerder (vgl. die Mama sender), de prepositie na, en fo voor
infinitieven. Alleen verbaast de afwezigheid van het preteritumpartikel ha, maar dat
kan aan de vertaalsituatie liggen, of er is sprake van tijdelijke interferentie vanuit het
Engels Creools, want elders in de brief wordt het preteritum met ijzeren regelmaat
gebruikt.
Verder biedt de brief bewijsmateriaal voor fonologische ontwikkelingen in het
Negerhollands die teruggaan tot de achttiende eeuw maar die in die tijd door de
vernederlandsende spelling (in beide corpora) grotendeels onzichtbaar werden
gemaakt: allerlei gevallen van apocope zoals wa ‘wat’, mankee ‘willen’, sae ‘zeggen’,
ki ‘kijken’, oká ‘ook’, frokó ‘verkopen’, enz., ontronding zoals in it ‘uit’ en mii
‘muur’, en omzetting van -er in -o of [u], zoals in sukku ‘suiker’, hundu ‘kip’, dunko
‘avond, nacht’. Maar daarbij zijn er wel verschillen: ontronding (een beperkt aantal
mogelijke voorkomens) en <g>-apocope na voorklinkers lijken absoluut maar de
overige processen doen zich maar beperkt voor. Een ruwe telling van potentiële
plekken waar r-deletie in de coda van een lettergreep kan optreden (met weglating
van fo en van alle woorden op -er, maar met inbegrip van woorden als wort ‘woord’,
antoat ‘antwoorden’ en swatt ‘zwart’) leverde 23 gevallen van r-deletie op tegenover
61 woorden zonder r-deletie. 27,4% gevallen van r-deletie in de coda is niet niks en opvallend is ook de overgang van wanaer ‘als, wanneer’ in wanae in de loop van
de brief- maar in meer dan 70% van de gevallen blijft de r staan. Bovendien heb ik
maar 11 gevallen gevonden van de overgang van -er in -u/-o (waaronder 8 keer
sukku(-) ‘suiker’) tegenover ongeveer 96 gevallen van -er (waaronder ongeveer 36
voorkomens van sender).
Dit suggereert een variabele regel - althans in het Negerhollands van de weinige
blanken die het eind negentiende eeuw nog spraken. Over het Negerhollands van de
zwarte bevolking van de Maagdeneilanden was in 1914 nog steeds nauwelijks iets
bekend.
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De Josselin de Jong, Nelson en Reinecke
Twaalf jaar later was dit radicaal veranderd: toen (in 1926) publiceerde de antropoloog
J.P.B. de Josselin de Jong een groot aantal fonetisch opgetekende teksten, die
verzameld waren in de marge van een Deens-Nederlandse archeologische expeditie
in de Cariben. Aan dit tekstcorpus was een woordenlijst toegevoegd, die ook enige
grammatische opmerkingen bevatte. Het voorkomen van apocope blijkt in deze
teksten van afstammelingen van de vroegere veldslaven duidelijk hoger dan in de
Magens-brief van 1914. Bovendien blijkt zelfs een finale nasaal soms te reduceren,
zoals in nēm > nēn > nē ‘nemen’. In een voorpublicatie over zijn bevindingen (1924)
vermeldt De Josselin de Jong vanzelfsprekend deze en ook andere feiten, waaraan
hij de volgende anekdotische maar toch niet onbelangrijke observatie toevoegt (p.
57): ‘Het is mij opgevallen, dat de slotconsonant van neen nog niets geleden heeft.
Wanneer ik mij in het gesprek nee liet ontvallen, werd ik steeds met nadruk
gecorrigeerd: men vond dit een belachelijke fout.’
Met De Josselin de Jong (1926) staan we aan het begin van een nieuw
Negerhollands corpus, gebaseerd op modern veldwerk. Voorlopig werd er met dit
corpus echter weinig gedaan - tot in de jaren '70 een nieuwe golf creolistiek zou
losbarsten. Uitzondering hierop is het werk van de Amerikaan John E. Reinecke, dat
in feite een trait d'union vormt tussen de oude creolistiek, waartoe Hesseling en
Schuchardt behoorden, en de nieuwe creolistiek, die nu al weer enige decennia bezig
is.
Reinecke promoveerde in 1937 aan Yale University op een volumineus proefschrift
over Marginal Languages: a sociological survey of the creole languages and trade
jargons, waarin hij 32 pagina's besteedde aan het Negerhollands. Hij kon zich voor
modern materiaal behalve op De Josselin de Jong ook baseren op enige bladzijden
woorden en korte teksten in het Negerhollands die in juni 1936 verzameld waren
door de jonge Amerikaanse anglist Frank G. Nelson, die op vakantie op St. Thomas
bij toeval op het Negerhollands gestuit was. Deze lijst, die enige decennia later via
een schenking van Reinecke aan de bibliotheek van de University of Hawaii te
Honolulu voor onderzoek ter beschikking is gekomen, is echter een uittreksel uit een
aantekeningenboekje waarbij geen rekening is gehouden met de verschillende
informanten die dat boekje onderscheidt. Daarom moeten de aan Reinecke gestuurde
lijst en de inhoud van het aantekeningenboekje nog een keer in combinatie uitgegeven
worden. Weliswaar is het boekje - jammerlijk maar waar - verloren gegaan toen de
inmiddels hoogbejaarde Frank Nelson het naar een van zijn contacten in Nederland
gestuurd had - juist om het voor vernietiging te behoeden! - maar gelukkig bestaat
er een nauwkeurig afschrift van, dat Nelson aan mij gestuurd heeft. Dit zal op termijn
worden uitgegeven.
Nelsons werk zou misschien onbekend gebleven zijn als Reinecke niet in 1975 A
Bibliography of Pidgin and Creole Languages gepubliceerd had waarin behalve naar
Hesseling, Schuchardt en De Josselin de Jong ook naar Nelson verwezen werd. Voor
veel ‘negerhollandisten’ waren dit lange tijd dé bronnen
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voor het Negerhollands, al viel Nelson vaak af - vanwege de ‘moeizame’
toegankelijkheid.

Het Negerhollands en de nieuwe creolistiek
Sinds het midden van de jaren '70 van de vorige eeuw wordt er weer onderzoek naar
het Negerhollands gedaan, en nu gaat het niet meer om enkelingen die tien of meer
jaar na elkaar artikelen of boeken publiceren. Het onderzoek vindt plaats in het kader
van de creolistiek. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de dynamiek van de
jaren '90 er op dit moment een beetje uit is, al liggen er wel plannen voor verdere
digitalisering van het ‘Duitse’ en het ‘Deense’ corpus, voor een synoptische editie
van de achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse grammatica's van het
Negerhollands en voor de publicatie van Frank Nelsons data.
Het onderzoek kwam eind van de jaren '70 min of meer gelijktijdig aan beide
kanten van de Atlantische Oceaan weer op gang - maar met een verschil in accent:
de Europeanen richtten zich vooral op de bronnen (inclusief De Josselin de Jong en
Nelson), terwijl de paar onderzoekers aan de westkant van de Oceaan (Gilbert
Sprauve, Anne Adams Graves, Robin Sabino) zich richtten op de laatste sprekers
van het Negerhollands en dan vooral op Ms Alice Stevens, die zich niet flarden
herinnerde maar in principe een volledige taal - een feit dat ze decennia lang verborgen
had weten te houden.
Het nieuwe onderzoek begon met twee artikelen van Gilbert Sprauve in 1976,
gevolgd door de Amerikaanse dissertatie van Anne Adams Graves in 1977 en het
artikel van Miep van Diggelen in Amsterdam Creole Studies (ACS) 2 (1978). (ACS
(Inst. voor Alg. Taalwetenschap, UvA) was enige tijd een publicatie-medium voor
bijdragen over het Negerhollands.)
Mijlpalen op het gebied van de nieuwe negerhollandistiek zijn m.i. het op haar
Amsterdamse scriptie gebaseerde artikel van Miep van Diggelen (1978), de Duitse
dissertatie van Thomas Stolz (1986) en de Amerikaanse dissertatie van Robin Sabino
(1990). Aanvullingen zijn te vinden in Den Besten & Van der Voort (1999). Daarnaast
is er aan de Universiteit van Amsterdam door Cefas van Rossem en Hein van der
Voort (onder supervisie van Pieter Muysken en mijzelf) een grote hoeveelheid
achttiende-eeuws materiaal gedigitaliseerd, ten dele op basis van de microfilms die
Peter Stein in Herrnhut had laten maken (zie boven). Tevens heeft dit project geleid
tot de editie van een groot aantal teksten van de achttiende tot en met de twintigste
eeuw in Van Rossem & Van der Voort (1996). In datzelfde jaar verscheen een editie
van Oldendorps Duits-Negerhollandse woordenboek annex een Deens-Negerhollands
glossarium in Stein & Van der Voort (1996). Dit werd gevolgd door de editie van
Oldendorps grammatica in 2000 (zie boven). Met deze edities is een grote hoeveelheid
materiaal voor onderzoek beschikbaar gekomen, naast het materiaal dat in Hesseling
(1905) en De Josselin de Jong (1926) te vinden is.
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Tot besluit
Door de inspanningen van Nederlanders, Duitsers en Amerikanen beschikken de
neerlandistiek en de creolistiek tegenwoordig over veel meer data betreffende het
Negerhollands dan in 1905 het geval was. En hoewel grammatisch en lexicologisch
veel over het Negerhollands bekend is, mag worden aangenomen dat er nog heel wat
te ontdekken valt.

Noten
1. Ik duid voornaamwoorden met hun volgnummer aan (1, 2, 3), gevolgd door
‘Sg’ of ‘Pl’ voor enkelvoud resp. meervoud.
2. Tenzij anders is aangegeven, komen alle voorbeelden uit Van Rossem & Van
der Voort (1996).
3. Toch konden alle blanke mannen volgens Oldendorp (2000-2002:l, 548) Meister
[= Meester] genoemd worden, terwijl Baas gereserveerd was voor geschoolde
ambachtslieden van welk ras dan ook. Deze laatste aanspreekvorm werd ook
gebruikt tegenover de hernhutter zendelingen (716-718; zie ook een dialoog uit
een ander handschrift in Van Rossem & Van der Voort, 202-208).
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Carl De Strycker
Vijf versies van het dichterschap
Kroniek van de poëzie
Een van de belangrijkste onderwerpen van de poëzie is... de poëzie zelf. Dichters
bezinnen zich in hun verzen graag en veelvuldig over wat dichtkunst nu eigenlijk is,
maar ook en vooral over de impact van gedichten. Er verschijnt haast geen enkele
bundel waarin de eigen bezigheid niet geproblematiseerd wordt. Gedichten schrijven
is ook altijd een reflectie op wat het betekent gedichten te schrijven. De dichter tracht
voor zichzelf en de lezers scherp te krijgen wat de functie van het dichterschap is.
Vermag de dichter überhaupt iets of is zijn bezigheid gewoon (taal)spel? Waar ligt
zijn verdienste? Kan hij via poëzie deelnemen aan het maatschappelijke debat of
situeert zijn rol zich eerder op het individuele niveau (bijvoorbeeld: troost bieden in
moeilijke tijden of woorden verschaffen in situaties die tot woordeloosheid leiden)?
In het in de afgelopen jaren door velen geproclameerde anything goes-klimaat van
de hedendaagse Nederlandstalige poëzie wordt het dichterschap op verschillende
manieren ingevuld. Aan de hand van vijf recente bundels wil ik een aantal van die
positiebepalingen bespreken.
Zo is er het project van Nachoem M. Wijnberg in Liedjes. In deze bundel neemt
de dichter opnieuw een van de oudste functies van de dichter op: hij wordt zanger.
Na een periode waarin mooischrijverij verfoeid werd - Adorno verbood kunst die
niet wrong; Lucebert dichtte: ‘in deze tijd heeft wat men altijd noemt / schoonheid
schoonheid haar gezicht verbrand’ - schrijft Wijnberg zonder enige schroom bijzonder
melodieuze verzen waarin hij alle retorische strategieën van de liedkunst opzichtig
toepast: rijm, alliteratie en terugkerende elementen (zinnetjes die als refreintjes
opgevat zouden kunnen worden). Maar niet enkel formeel knoopt hij aan bij het lied,
ook inhoudelijk zoekt hij aansluiting bij het genre. Hij schuwt de grote woorden en
de grote gevoelens dan ook niet. Wijnberg hanteert een typisch, ja zelfs clichématig
dichterlijk repertoire (zon, maan, liefde, ochtend, avond) en hij waagt het om voluit
lyrisch te zijn: ‘Waarom ik wegga, / jij kust mij op de lippen / als ik wegga’ - het
zou een zinnetje uit een popsong kunnen zijn. Maar bovenal: het gaat, net zoals bij
die andere hit van het afgelopen jaar, Hoe je geliefde te herkennen, van Tomas Lieske,
zonder omwegen over de liefde. Wijnberg heeft het in zijn liedjes over het verlangen
samen te zijn, het onvermogen om tot de diepste kern van elkaar
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door te dringen, het bij elkaar komen en elkaar weer verlaten, over heimwee naar de
ouderlijke liefde.
Daarmee doet hij zowat alles wat in de hedendaagse poëzie taboe is. Bewust
natuurlijk en net daarom zijn Wijnbergs Liedjes geen sentimentele smartlappen, maar
door en door postmoderne schlagers. Wat op het eerste gezicht charmante
liefdesliedjes lijken, is op een metaniveau een onderzoek naar de mogelijkheden van
het lyrische gedicht. Enerzijds tast Wijnberg de grenzen van de pathetiek af, anderzijds
test hij de effecten van de stilistiek uit. En wat blijkt: juist in gedichten die klankmatig
zo lekker lopen, is de conclusie dat zingen onmogelijk is. Hoe hard hij ook zijn best
doet om een crooner te imiteren, de dichter is slechts een gemankeerde zanger en
het gedicht vermomt zich als lied, het is het niet:
Als ik het opschrijf
denk je dat je het kan zingen
terwijl je weet dat je het niet kan zingen,
je denkt dat je weet waar het op lijkt.

Die laatste regel is cruciaal, want hij geeft het hele misverstand aan. Je kunt het
gedicht niet tot iets anders herleiden. Ook in poëzie die eruitziet als een lied blijft er
namelijk een onzingbare rest. Hoe mooi de verzen ook klinken, telkens zijn er
elementen die niet in harmonie zijn. In veel van zijn liedjes voegt Wijnberg verzen
in die het lyrische karakter verstoren door een of andere absurditeit. Naast het zingen
is de grap in deze gedichten dan ook een dominant motief. Lyrisch doen over de
liefde in poëzie? Dat kan enkel nog met de nodige dosis ironie.
Een andere dichter die het zingen als metafoor voor het dichten gebruikt, is Piet
Gerbrandy. In zijn bundel Krang en zing proclameert ook hij het gedicht tot een lied.
Het tweede deel van de titel lijkt een aansporing aan de lezer: laat deze verzen klinken!
Het gaat Gerbrandy dus om de welluidendheid van de poëzie. In die zin is zijn opzet
te vergelijken met die van Wijnberg, maar er is een groot verschil. Gaat het bij
Wijnberg over hoe de dichter om kan gaan met romantiek of zelfs pathetiek, dan
focust Gerbrandy op de relatie poëtica-retorica. Deze dichter-classicus die al
meermaals blijk gegeven heeft van zijn grote kennis van de redekunst (bijvoorbeeld
in de essays in Een steeneik op de rotsen (2003)), maakt ook in zijn poëzie gretig
gebruik van die expertise. In Krang en zing wendt hij een groot arsenaal stijlmiddelen
en trucs aan. Die vermenging van retoriek en poëzie resulteert in bijzonder barokke
gedichten die de uitdrukking zijn van wat deze dichter van de dichtkunst verwacht.
Poëzie moet een soort taallaboratorium zijn waarin nieuwe betekenissen worden
onderzocht. De dichter brengt woorden bij elkaar, laat ze op elkaar inwerken en dan
is het aan de lezer om te zien wat er gebeurt. Bedoeling is dat er nieuwe
uitdrukkingsmogelijkheden worden gecreëerd, een taalverruiming plaatsvindt die
uiteindelijk ook tot een nieuwe visie op de werkelijkheid leidt.
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Dat tracht Gerbrandy te bewerkstelligen via de stijl: anakoloet, anafoor en
enjambement zorgen voor onvermoede talige verbanden, maar ook het gebruik van
neologismen en de rehabilitatie van vergeten woorden dragen bij tot dit doel. De titel
van de bundel is van dit laatste hulpmiddel een mooi voorbeeld. Volgens Van Dale
betekent ‘krang’ ‘verkeerd’ of ‘achterstevoren’. Dat verklaart meteen de merkwaardige
presentatie van de gedichten, waarbij de titels onderaan staan. Deze vormgeving van
de bundel (waarbij ook de titels van de gedichten op de achterflap in spiegelschrift
worden gepresenteerd en er na het laatste gedicht nog een afdelingstitel volgt)
suggereert dat je deze bundel ook achterstevoren kunt lezen. Dat lijkt de wereld op
z'n kop, maar het onderstreept nog een keer Gerbrandy's bedoeling: de taal moet haar
gang kunnen gaan. Door het uitschakelen van het sturende element van de titel
wanneer je gewoon van voor naar achter leest of door het opheffen van de hiërarchie
tussen de verzen wanneer je van achter naar voren leest, worden de goede opbouw
van de tekst en de klankeffecten plots belangrijker dan de semantiek.
Opvallend daarbij is echter dat de dichter voor de titels van zijn gedichten een
beroep doet op imperatieven. Daaruit spreekt een ander opzet: het gaat Gerbrandy
niet enkel om het uittesten van de talige mogelijkheden. Zijn preoccupatie met klank
dient een hoger doel: via taal tracht de dichter greep te krijgen op de wereld. Hij
kruipt in de huid van een magiër en het gedicht wordt een incantatie waarin
afgesmeekt, afgedwongen wordt wat in werkelijkheid niet lukt. Zo lijkt volgend
gedicht via een heel arsenaal aan bezwerende vragen een gestorvene weer tot leven
te willen wekken:
Vind ik je stap in het bos?
Vind ik je straks waar verwoekerde roestrails
Lorries vol kalk uit het krijt weg wezen van groeven
die thans te blauw kabbelt visloos ijsvogels nept?
Vind ik je morgen in berm van steentijdige
spoorbaan voerend naar permanente bewoning?
Vind ik je lief op de fiets?
Vind ik je rood aan zee met wier achter sierlijke oren?
Vind ik je smeeroliezwart met onpassende
sleutels tangen ruglings onder je truck?
Vind ik je hangend of stuk?
Vind ik je later verstolen in schuurhut hamerhangar
waar je vleugels van steenslag boetseert? Waar je fladdert?
Vind ik je stap waar je rees verdween uit mijn tanend gezicht?
WEES
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Een zelfde magische kracht kent ook Geert van Istendael het gedicht toe in Berichten,
bezweringen. Die titel geeft meteen de beide functies van de dichter volgens Van
Istendael aan. Enerzijds wil hij iets meedelen, gaat het om communicatie, anderzijds
blijkt het gedicht ook een formule waarmee de dichter iets in zijn macht probeert te
krijgen. In de poëticale proloog ‘Definities’ tracht de dichter te omschrijven wat het
gedicht allemaal is:
Gedichten zijn de opkrullende randen van
brandende kranten.
Gedichten zijn schimmels op de broodzak
waarin schillen vielen.
Gedichten zijn radioberichten opgevangen
door open ramen.
Gedichten zijn vonnissen geschreven
op de achterkant van liefdesbrieven.
[...]

Dat openingsgedicht wordt gespiegeld in de epiloog, ‘Examenvragen aardrijkskunde’,
waarin het zelfvertrouwen van de definitie vervangen is door de twijfel van de vraag:
wat is er allemaal mogelijk in poëzie? De laatste vraag luidt ootmoedig:
Of is de dichter een boer, zuinig met woorden
die op zijn roggeakker, seizoen na seizoen,
staat te wroeten, tot hij de spade neergooit
en zijn gewas ziet verdwijnen
onder papavers?

De zo zorgvuldig bewerkte taalakker met zijn beperkte opbrengst levert bijzonder
fragiele vruchten (de gedichten) die heel snel overwoekerd worden door veel
vluchtigere taaluitingen. Een bundel die zo eindigt, relativeert nadrukkelijk de invloed
van de dichter.
Tussen die twee lange poëticale gedichten, tussen het geloof in de kracht van het
gedicht en het besef van de beperkte draagwijdte ervan, bevinden zich de eigenlijke
berichten en bezweringen. In de afdeling ‘Gebruiksvoorwerpen’ zet Van Istendael
het project voort dat hij in Het geduld van de dingen (1996) startte. In een vaste vorm
(vijf verzen plus een terzine) behandelt hij in een soort Dinggedichten à la Rilke een
vaak alledaags voorwerp, maar centraal in deze bundel staat echter de cyclus ‘Fatma
en de monumentenzorg’. Nadat hij in Taalmachine
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(2001) reeds de smeltkroes van talen in zijn geliefde Brussel had bezongen, is het
dit keer de beurt aan de vaak verguisde architectuur van deze stad. In dit gedicht leidt
een Marokkaans meisje de architect van het Brusselse stadhuis door negen eeuwen
bouwgeschiedenis. Deze droom voert langs het erfgoed en via de monumentale
realisaties van Leopold II naar het moment dat de auto de stad inpalmt. Niet toevallig
in een ghazel, een van oorsprong Arabische dichtvorm, proclameert Van Istendael
Fatma tot de hoedster van de stad. De dichter probeert hier de toekomst te bezweren,
maar tegelijk is dit ook een duidelijke politieke boodschap.
Voor een aantal dichters hebben poëtiek en politiek dus duidelijk met elkaar te
maken. Poëzie mag zich niet op zichzelf terugtrekken, gedichten moeten over iets
gáán. Dat is ook het standpunt dat Rob Schouten verdedigt, zoals blijkt uit Spijsamen.
Die titel, ontstaan uit een samentrekking van de twee laatste woorden van het gebed
‘Heer, zegen deze spijzen, amen’, is opnieuw te lezen als een aanduiding van de
functie van de dichter. Hij wijst op de gereformeerde achtergrond van deze dichter,
maar trekt tegelijk ook de aandacht op de taal zelf. Wanneer, zoals in dit gebed, je
op de automatische piloot met de woorden omgaat, neemt de taal het over, verdwijnt
de betekenis en blijft er enkel nog een soort incantorisch effect over. De titel roept
echter ook een soort verbondenheid op: ‘spijs-samen’. Het sociale wordt in een aantal
gedichten in deze bundel dan ook nadrukkelijk gethematiseerd. Zo is ‘Licht maar
charmant strabisme’ een aanklacht tegen het feit dat adoptiekinderen als een soort
koopwaar functioneren en gaat ‘Dictaat’ over de val van Saddam Hoessein:
Zelf hebben we hem niet maar op tv
wordt-ie de hele dag omvergetrokken
en nog eens! Nog eens! Morgen ook nog even
en aan het einde van het jaar opnieuw.
Eentje met mosterdgas en martelingen
of tegenstanders voor de krokodillen
desnoods vulgaire vriendjespolitiek.
Maar bovenal goedkope poëzie!
Ja, geef ons schurk! Geef schurk!

Niet de dictatuur van deze despoot wordt hier bekritiseerd, wel de manier waarop
zijn val door de westerse tv-kijker gepercipieerd wordt. Hoe humaan ben je zelf als
je plezier begint te vinden in de vernederende beelden van Hoessein die gevangen
wordt genomen? Dat is de vraag die hier gesteld wordt.
Dat soort confronterende boodschap heeft Schouten wel vaker paraat in Spijsamen.
Het zou echter een vergissing zijn om te denken dat de dichter zich als een
zedenprediker opstelt. Wanneer hij voelt dat hij op weg is om een soort hedendaagse
poeta vates te worden, voegt Schouten een ironische reeks in over profeten. De vijfde
en laatste die aan bod komt, heet Rob. Die blijkt wel aanleg
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te hebben en drang te voelen om waarschuwende voorspellingen te doen, maar hij
is zich er terdege van bewust dat hij met zijn woorden weinig impact heeft. De dichter
een ziener? Vergeet het maar, zo omhooggevallen moet je niet zijn. Schoutens houding
is dus paradoxaal: enerzijds wil hij wel degelijk een belangrijke boodschap
overbrengen, anderzijds weet hij dat hij voor een heel kleine parochie preekt.
Een laatste dichter die in zijn bundel uiting geeft aan zijn ambivalente gevoelens
over het dichterschap is Jan Lauwereyns. Anophelia! De mug leeft opent met ‘Het
bloembed van de werkelijkheid’ en sluit met ‘Het grindpad van de waarheid’. Het
is tussen deze beide metaforen voor respectievelijk de poëzie en de wetenschap, dat
Lauwereyns zich met zijn dubbele carrière als neurowetenschapper en dichter ophoudt.
Hier wordt op poëtische wijze de thematiek hernomen die hem ook al in zijn essay
Splash (2005) bezighield: hoe zijn beide, ogenschijnlijk zo totaal verschillende rollen
met elkaar te combineren?
Poëzie blijkt een noodzaak voor de harde wetenschapper (bloembed tegenover
grindpad). Zij is ‘de alles troostende tekst’. Maar in de kern zijn beide disciplines op
zoek naar hetzelfde, ze bewandelen enkel een andere weg. Wat is ‘de waarheid’
anders dan een synoniem voor ‘de werkelijkheid’? Daarom kan de wetenschap ook
een verrijking voor de poëzie betekenen en dat wordt duidelijk uit deze bundel. Het
ethische probleem waarmee Lauwereyns ook al in zijn roman Monkey Business
(2003) worstelde, wordt nu hernomen. Net zoals in deze roman, waarin de wereld
beschouwd werd vanuit het perspectief van een aapje dat als proefdier dienst deed,
bekijkt Lauwereyns in Anophelia! De mug leeft de wereld vanuit het standpunt van
een beest, meer bepaald: de mug. Voor de mens is dat een kleine vampier, vanuit
wetenschappelijk oogpunt is ze een overbrenger van gevaarlijke ziektes, maar hoe
zit het met de visie van de mug zelf op dit alles?
Uit het e-mailverkeer tussen een aantal muggen dat je als lezer gepresenteerd
krijgt, blijkt dat ze een groot experiment met de mens uitvoeren. Ze trachten te
anticiperen op de verdelgingsmiddelen van de mens en zoeken manieren om resistent
te worden. Net zoals de mens zich tegen de mug tracht te beschermen, poogt de mug
zich tegen de mens te beschermen. Dat gebeurt via mutaties waar, zo is de
onderliggende boodschap, de mens uiteindelijk geen greep meer op zal hebben. Hoe
meer je het ‘kwaad’ bestrijdt, hoe sterker het wordt. De mug leeft, dat is de negatieve
variant van ‘De Heer leeft’. Verlossing? Vergeet het!
Via deze parabel over muggen, wil Lauwereyns iets zeggen over het gevaarlijke
geloof in de maakbaarheid van de wereld. In de (pseudo)wetenschappelijke tekst die
hij verderop in de bundel opneemt, kan je bijvoorbeeld lezen: ‘de geoptimaliseerde
mens zal door zijn [...] verschijning de natuurlijke variant wegjagen’. Lauwereyns
gelooft in de wezenlijke oncontroleerbaarheid van een aantal zaken in de wereld.
Anophelia! De mug leeft verbeeldt zowel inhoudelijk als stilistisch wat de nefaste
gevolgen zijn als je die uit alle macht toch wil proberen onder controle te krijgen.
Op die manier waar-
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schuwt de poëzie de wetenschap voor hoogmoed, terwijl de wetenschap de poëzie
dwingt om het over ethiek te hebben.
De expliciete zelflegitimering van deze dichters maakt hun ambities duidelijk.
Waar het aspect romantiek centraal staat, wordt de dichter zanger; primeert de retoriek,
dan is hij voornamelijk taalbeheerser. Soms heeft de dichter politieke ambities, soms
krijgt de poëzie een religieuze functie en treedt de hedendaagse variant van de
dichter-ziener naar voren, en soms is poëtica een verdekte ethica. Vijf verschillende
dichters, even zovele hooggestemde invullingen van het dichterschap, met een
gemeenschappelijk punt: de zelfrelativering.
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Besprekingen en aankondigingen
Mona Arfs, Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige
werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord en een
hulpwerkwoord in bijzinnen in het hedendaags Nederlands. Göteborg,
Göteborgs Universitet, 2007, 288 pp. ISBN 978-91-7346-581-6/ISSN
0072-4793 (Göteborger Germanistische Forschungen 49).
Een buiten Nederland of Vlaanderen geschreven proefschrift over een aspect van de
Nederlandse taalkunde komt niet al te vaak voor, waarschijnlijk even weinig als een
in het Nederlands geschreven taalkundig proefschrift van binnen Nederland. Het
proefschrift van Mona Arfs is derhalve een zeldzame verschijning: een proefschrift
over een aspect van de Nederlandse syntaxis, in het Nederlands geschreven door een
niet-moedertaalspreker, en bovendien verdedigd aan en uitgegeven door een Zweedse
universiteit. Een interessant gegeven voor diegenen in het Nederlandse taalgebied
die twijfelen over de toekomst van het Nederlands als taal van de wetenschap. Van
mij krijgt Göteborgs Universitet in elk geval een bonuspunt voor haar taalbeleid.
Arfs' proefschrift gaat over een klassiek probleem uit de Nederlandse taalkunde:
de interne volgorde van voltooid deelwoord en hulpwerkwoord in bijzinnen, dus
over het verschil tussen Ik geloof niet dat Truus heeft opgebeld en Ik geloof niet dat
Truus opgebeld heeft (voorbeeld 1a en 1b, p. 9). Sinds 1953 verwijst men naar deze
twee woordvolgordevarianten met respectievelijk de termen ‘rode’ en ‘groene’
volgorde, niet als normatieve uitspraak, maar omdat die kleuren toen door de
taalkundige Antia Pauwels zijn gebruikt op een dialectkaart (14). We leren dat beide
volgordes mogelijk zijn en dat leren studenten Nederlands als vreemde taal dus ook.
Die vragen dan wel steeds wat het verschil is, een vraag waarop de meeste docenten
eigenlijk het antwoord schuldig moeten blijven. Een extra complicerende factor is
dat in bijzinnen met een (modaal) hulpwerkwoord en een infinitief de rode volgorde
in het Nederlands de norm is.
Arfs onderzoekt de variatie tussen rode en groene volgorde met gebruikmaking
van een corpus van geschreven zakelijke teksten ter grootte van bijna één miljoen
woorden waaruit 3.642 relevante bijzinnen zijn geabstraheerd. Haar hypothese is dat
die variatie verklaard kan worden ‘met het uitgangspunt van de ritmische structuur
van het voltooid deelwoord’ (96). Andere factoren kunnen
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de volgorde echter ook beïnvloeden en dit proefschrift onderzoekt daarom tevens de
interactie tussen de ritmische structuur van het deelwoord enerzijds en die andere
verklaringsvariabelen anderzijds.
Met ‘ritmische structuur’ verwijst Arfs naar het accentpatroon van het voltooid
deelwoord. Ze onderscheidt vijf van zulke patronen, twee met de klemtoon aan het
begin van het voltooid deelwoord, één met de klemtoon in het midden, en twee met
de klemtoon aan het eind. Voorbeelden van elk zijn: opgeheld, teruggevallen, gelezen,
gedaan, gesignaleerd (112). Het belang van de ritmische structuur van het deelwoord
zit volgens Arfs in het feit dat een spreker een balans tussen beklemtoonde en
onbeklemtoonde lettergrepen nastreeft. Ervan uitgaand dat een hulpwerkwoord zwak
beklemtoond is, leidt dit volgens de hypothese vaker tot een rode volgorde als de
klemtoon in een voltooid deelwoord aan het begin ligt, en tot een groene met de
klemtoon aan het eind van het voltooid deelwoord. Heeft het voltooid deelwoord
echter de klemtoon in het midden, dan ‘is het evenwicht al aanwezig en de verdeling
tussen de rode en de groene volgorde is dan meer gelijk’ (112).
De globale distributie van rode en groene volgorde in het corpus van Arfs is
72%-28%, dat wil zeggen de groene volgorde komt voor in iets meer dan een kwart
van alle onderzochte bijzinnen. Heeft het deelwoord echter de klemtoon aan het
begin, dan daalt dat percentage naar 10%, terwijl het groene percentage bij
deelwoorden met klemtoon achteraan stijgt tot 36%. Hiermee lijkt Arfs' centrale
hypothese bevestigd, maar bij voltooide deelwoorden met klemtoon in het midden
wijkt de distributie af van de normale die hier eigenlijk verwacht wordt. Dan zijn er
dus andere factoren die de volgorde beïnvloeden.
De andere verklaringsmogelijkheden die Arfs vervolgens onderzoekt zijn: tekstsoort
(het corpus bestond uit krantenteksten, juridische teksten, non-fiction teksten, en
‘written to be spoken’ teksten zoals troonredes); het soort bijzin (ingeleid door een
voegwoord of door een betrekkelijk voornaamwoord); het soort hulpwerkwoord
(temporeel hebben en zijn, en passief zijn en worden) en de lengte van het
hulpwerkwoord (één of twee lettergrepen); de lengte van het middenstuk tussen
voegwoord en werkwoordelijke eindgroep; het soort element dat voor de
werkwoordelijke eindgroep staat; extrapositie, dat wil zeggen de vraag of er nog een
zinsdeel(stuk) op de werkwoordelijke eindgroep volgt en zo ja, hoe lang die is én of
hij verplicht of facultatief is; syntactische persistentie, dat wil zeggen de vraag of er
een andere bijzin met eenzelfde patroon aan de onderzochte bijzin voorafgaat en zo
ja, wat voor soort bijzin dat dan is en welke volgorde hij heeft.
Het onderzoek waarvan Arfs verslag doet, is gedegen uitgevoerd en theoretisch
goed onderbouwd. Het in heldere taal geschreven proefschrift levert dan ook veel
interessante gegevens op. Zo komt bijvoorbeeld de groene volgorde relatief vaker
voor in juridische teksten en in bijzinnen met het passieve hulpwerkwoord zijn. In
een bespreking als deze kunnen niet alle finesses van het onderzoek tot hun recht
komen - het ontdekken van al die details laat ik dus graag aan een nieuwsgierige
lezer over.
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Wel vraag ik me af wat Arfs bedoelt, wanneer ze na een korte bespreking van mogelijk
normfactoren schrijft dat deze niet verder worden nagegaan (63). Weliswaar worden
deze factoren niet in detail door haar onderzocht, maar in de conclusie komen ze wel
terug als een soort overkoepelende verklaring voor het uitschakelen van de factor
ritme (262-3). Ook blijkt de grotere voorkeur voor de groene volgorde in juridische
teksten gebaseerd te zijn op een norm: deze zou het gevolg zijn van ‘een historische
voorkeur voor de groene volgorde in dit soort formele teksten’ (169).
Arfs begint haar proefschrift (9) met een verwijzing naar de vragen die de variatie
in de volgorde binnen de werkwoordelijke eindgroep in een Nederlandse bijzin
oproept bij studenten Nederlands als vreemde taal. Het zou aardig zijn geweest als
ze had kunnen eindigen met enkele richtlijnen voor het onderwijs van deze materie
aan buitenlanders. Na dit zeer gedetailleerde onderzoek volstaat het namelijk niet
langer om in een college over de syntaxis van de Nederlandse bijzin zomaar zonder
meer te stellen dat die volgorde vrij is. De laatste twee kanttekeningen zijn echter
kleine punten van kritiek op een anderszins zeer geslaagde dissertatie.
Roel Vismans

Dick Smakman, Standard Dutch in the Netherlands, a Sociolinguistic and
Phonetic Description. Utrecht, LOT, 2006. 366 pp. ISBN-10: 90-78328-04-5,
ISBN-13: 978 90 78328 04 9.
Is een zachte (g) nu wel of niet goed? Moet de (r) rollen of klinkt hij meer als een
(j)? Is een (v) die klinkt als een (f) in het begin van een woord de norm of niet? En
wat met de (ee), (oo) en de (eu), zijn dat eigenlijk geen tweeklanken? Moeten we
onze studenten binnenkort aanleren (ai) te zeggen in de plaats van (ei)?
Het Nederlands is goed op weg naar een relatief uniforme standaardtaal. Er is weinig
onenigheid over de grammatica en spelling van de standaardvariant, die worden
beschreven in algemeen aanvaarde referentiewerken. Enigszins anders is het gesteld
met de uitspraak van het Standaardnederlands, waarin meer variatie mogelijk lijkt.
Enerzijds zijn er verschillende opvattingen in het taalgebied, waarbij Vlaanderen en
Nederland klaarblijkelijk verschillende normen hanteren, en anderzijds lijken er ook
binnen Nederland verschillende tendensen te bestaan met soms weerstand tegenover
Randstedelijke normen, terwijl naslagwerken eerder een persoonlijke en soms
theoretisch-prescriptieve voorkeur weergeven.
Dick Smakman heeft in zijn proefschrift Standard Dutch in the Netherlands, A
Sociolinguistic and Phonetic Description, getracht klaarheid in dit troebele water te
scheppen door te zoeken naar een algemeen aanvaarde norm en definitie van
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het Standaardnederlands (dat wil zeggen: sociolinguïstisch), alvorens die fonetisch
te beschrijven, gebruik makend van geavanceerde spraakanalysemethodes.
Hij heeft zich beperkt tot het Nederlands in Nederland omdat er vermoedelijk wel
een nationale norm bestaat, die niet per se dezelfde is in Vlaanderen. Eerst heeft
Smakman mensen uit heel Nederland via een reeks onderzoeksmethoden gepolst
naar hun normen en voorkeuren. Die bevindingen worden in een breder
sociolinguïstisch kader besproken en getoetst aan de literatuur en de internationale
context. Door de Nederlandse respondenten werden uiteindelijk zeven NOS
-nieuwslezers als modelsprekers naar voren geschoven en op basis van hun
semispontane uitspraak werd een fonetische beschrijving gemaakt van een select
aantal - problematische - fonemen.
Standaardtaal wordt vooral geassocieerd met niet-regionaliteit, correctheid en
lingua franca. Bijna twee derde van de respondenten lokaliseert de standaardtaal in
het westen van het land, wat overeenkomt met de historische oorsprong ervan. Jonge
mensen reageren iets strenger op regionale uitspraak dan ouderen, en mensen uit de
Randstad zijn geneigd niet-westerse regionale varianten af te straffen. Ze vinden ook
vaker dan mensen elders in het land dat ze het Standaardnederlands goed beheersen,
hoewel nadere analyse aantoont dat er weinig verband bestaat tussen deze perceptie
en eigenlijke productie. Uit de literatuur blijkt dat vrouwen vaak ‘keuriger’ spreken
dan mannen en ook koplopers zijn in taalveranderingen (zoals het Poldernederlands),
maar dit wordt niet bevestigd in Smakmans onderzoek. Ook met de - door sommigen
gevreesde - verlaging van het eerste element van tweeklanken (maisje voor meisje)
loopt het niet zo'n vaart, tenminste niet in de spraak van de NOS-nieuwslezers, die
hier als geprefereerde norm gepresenteerd wordt. Uit de resultaten blijkt ook dat de
traditionele monoftongen (ee), (oo) en (eu) al enige tijd stabiel als semidiftongen
worden uitgesproken in de standaardtaal, waarbij sterk diftongeren in het algemeen
als minder standaard wordt ervaren. De uitspraak van de (g) is doorgaans een al dan
niet schraperige huig-g en af en toe een alveolaire klank. De (r) is het meest
problematisch; er werden maar minstens vierentwintig verschillende realisaties
genoteerd, met de grootste variatie op het einde van een woord.
Smakman heeft niet alleen een grondig en boeiend maar ook leesbaar verslag
geschreven, met veelvuldige verwijzingen naar recent en vroeger onderzoek, inclusief
een uitgebreide literatuurlijst. In de inleidende hoofdstukken geeft hij een beknopt
overzicht van de geschiedenis van het Standaardnederlands, gebaseerd op bekende
werken, maar tot dusver niet in het Engels bij elkaar gebracht. Doordat het proefschrift
in het Engels is verschenen, is het ook toegankelijk voor studenten en taalkundigen
in het buitenland die het Nederlands niet machtig zijn maar wel belangstelling hebben
voor de uitspraak, status, perceptie en evolutie van het Standaardnederlands in
Nederland. Het boek bevat ook een Nederlandse samenvatting.
Christine Sas
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Eliza Gustinelli, Mursidah, Yati R. Suhardi, Kees Groeneboer (red.), Tiga
Puluh Lima Tahun Studi Belanda di Indonesia/Vijfendertig Jaar Studie
Nederlands In Indonesië. Depok, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia, 2006. 584 pp. ISBN 979 8184 71 8. 2-talig
(Nederlands-Indonesisch). €25 (inclusief verzendkosten: het boek is zolang
de voorraad strekt te bestellen via keesgroeneboer@erastaal.or.id).
Toen in september 2005 de opleiding Nederlands van de Universitas Indonesia te
Jakarta vijfendertig jaar bestond, werd dat gevierd met een congres waarin allerlei
aspecten van het Nederlands als vreemde taal en als letterkundig medium werden
besproken. Al in 2006 verscheen het kloeke congresboek, met daarin negenentwintig
artikelen, bijna allemaal zowel in het Nederlands als Indonesisch. De bundel is een
veelzijdig boek, verzorgd uitgegeven met zwartwit afbeeldingen van redelijke
kwaliteit. Hij bevat een mooie staalkaart van neerlandistisch onderzoek op drie
terreinen: koloniale literatuur, het onderwijs van het Nederlands als vreemde taal en
ontwikkelingen in de neerlandistiek in het algemeen.
Deze terreinen vormen de afdelingen in het congresboek. Alleen voor de laatste
afdeling geldt dat zij nogal heterogeen is, de andere twee vertonen een duidelijke
thematische samenhang. Aan de drie afdelingen gaan twee meer
anecdotisch-beschrijvende stukken vooraf, die goed inzicht geven in het ontstaan
van de vakgroep Nederlands te Depok. Linde van den Bosch beschrijft de rol van de
Taalunie bij het ondersteunen van het Nederlands als vreemde taal, terwijl Jan W.
de Vries vertelt over het opstarten van de opleiding in destijds (1970) toch nog lastige
politieke omstandigheden. De Universitas Indonesia had bovendien niet om de
opleiding gevraagd, dus de samenwerking verliep eerst moeizaam en er waren
nauwelijks studenten. Een mooi contrast met de huidige bloei van de opleiding,
waarvan ook deze bundel getuigenis aflegt. De Taalunie is nog steeds sterk bij de
opleiding betrokken, onder andere via het Erasmus Taal Centrum in Jakarta.
De afdeling ‘Koloniale literatuur’ is met zeventien bijdragen verreweg de
omvangrijkste. Nederlandse en Indonesische letterkundigen buigen zich over voor
de hand liggende onderwerpen als reisverhalen (zoals in Achmad Sunjayadi's ‘Indische
reisverhalen als historische bron’, 80-101, en Adrienne Zuiderwegs ‘Java in VOC
reisverhalen’, 102-128) en getuigenissen van Nederlandse bezoekers, maar ook over
politieke thema's, zoals de wijze waarop Multatuli's werk functioneerde binnen het
Indonesische nationalisme (29-43: Dik van der Meulen, ‘Oproerkraaier of lichtend
voorbeeld’). Er zijn ook stukken over films die in Indonesië spelen: Jugiarie Soegiarto
bespreekt ‘Gevangen op Java’ van Jan van den Berg, een speelfilm met veel
documentair materiaal (285-305), terwijl Olf Praamstra een overtuigende
narratologische analyse geeft van ‘Rubber’, de verfilming van het gelijknamige boek
van M.H. Székely-Lulofs. De film geeft een veel positiever beeld dan de roman van
het leven op de rubberplantages in Deli. Mooi detail: omdat regisseur Gerard Rutten
maar twee
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acteurs kon meenemen naar Indië is een groot deel van de film gedraaid in
Duivendrecht (251-284). Pamela Pattynama gaat in op de bewerkingen van Max
Havelaar in de film, maar ook als musical en toneelstuk (306-325). Zij laat, in
aansluiting op de moderne ideeën over cultural memory, zien hoe het beeld van Indië
verandert in het collectieve geheugen, en zelfs in het geheugen van auteurs die in
Indië zijn opgegroeid. Het laatste zou blijken als men Hella Haasses Oeroeg vergelijkt
met haar recente roman Sleuteloog.
Biografische stukken, zoals dat van Hans Groot over de Zeeuwse predikant Van
Iperen die genoot van het klimaat en de natuur in de Bovenlanden, worden afgewisseld
met meer thematische: Arie Jan Gelderblom beschrijft hoe de aandacht voor dieren
in de Nederlandse (post)koloniale literatuur van 1600 tot 2000 verschuift van de
mate van levensbedreiging en eetbaarheid naar bewondering voor de exotische pracht
van de dierenwereld. Opvallend zijn ook twee stukken over een Zuid-Afrikaanse
auteur die over Indië schreef. De Kaap was natuurlijk het halfwegstation op de route
naar de Oost, maar dat is iets waar de moderne vliegtuigmens niet altijd bij stilstaat.
Kees Groeneboer vertelt over het leven en werk van C. Louis Leipoldt en vooral
over zijn verslag van een bezoek als scheepsarts aan onder meer Sumatra (325-351),
terwijl Ena Jansen een toneelstuk van Leipoldt over een wraakzuchtige, verstoten
Javaanse vrouw op de Kaap bespreekt (352-376).
Het Indische culturele leven komt aan de orde, zowel in Indië zelf als in Nederland.
In Nederland deed Noto Soeroto verwoede pogingen een tijdschrift voor Indische
mensen in leven te houden, zoals Christina Suprihatin uitlegt (44-58). De populariteit
van de journalist Herman Salomonson die zich in de Java Bode voordeed als de
Middelnederlandse kroniekschrijver Melis Stoke en rijmcolumns schreef over actuele
zaken wordt toegelicht door Gerard Termorshuizen (59-79). Hier doet zich iets
vreemds voor in de Indonesische vertaling: de in het Nederlandse artikel geciteerde
gedichten worden niet opgenomen of vertaald. Nederlandstaligen kunnen die stukken
natuurlijk ook in het andere stuk lezen, maar voor de Indonesische lezers lijkt mij
een vertaling wel gewenst, vooral ook omdat het om grappige teksten gaat. Ook in
de vertaling van het gedegen overzicht van de Nederlandstalige liedjes over Indië
door Bert Paasman (377-402) wordt maar mondjesmaat geciteerd en vertaald.
De tweede afdeling bevat vier artikelen, die verschillende aspecten van het doceren
van Nederlands als vreemde taal belichten, zoals de twee stukken over het gebruik
van een portfolio als onderwijsmiddel. Paul Catteeuw en Marleen Coutuer leggen
uit hoe men een portfolio interculturele competentie kan opzetten en gebruiken
(450-474). Katja Verbruggen gaat in op de mogelijkheden van een portfolio voor
taaldocenten (475-489). In beide gevallen is men optimistisch gestemd over de
mogelijkheden, al wordt wel aangegeven dat de studenten het invullen veel werk
vinden en ook niet gewend zijn te reflecteren op eigen handelen. Voor studenten en
onderzoekers in Indonesië is het vaak belangrijk dat zij Nederlands leren lezen om
historische documenten op allerlei terrein te kunnen raadplegen. Sugeng Riyanto en
Yanna Parengkuan
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vertellen over de lesmethode voor rechtenstudenten (431-449). Nederlands als
bronnentaal is ook aan de orde in het artikel van Lilie Suratminto, dat echter vreemd
genoeg niet in de tweede afdeling van het boek, maar in de derde opduikt (528-542).
In die derde afdeling zit onder meer een mooi artikel van Indira Ismail over het
beeld van de marskramer in verschillende achttiende-eeuwse bronnen. Het stuk sluit
aan bij het onderzoek van Jeroen Salman, waarin de belangrijke rol van de marskramer
in het letterkundige circuit van vooral het Nederlandse platteland wordt bestudeerd.
Deze afdeling bevat ook het enige stuk in het Engels: rechtshistoricus Djoko
Marihandono schrijft over de Nederlandse gouverneur Daendels, die met succes de
corruptie aanpakte. Munif Yusuf (519-527) neemt de metafoor van het ‘leenwoord’
serieus en laat zien dat sommige woorden ook met ‘rente’ (dat wil zeggen: nieuwe
betekenissen) aan het Nederlands worden teruggeven. Zo werd ‘mannekijn’ in het
Frans ‘mannequin’ en aldus weer in het Nederlands overgenomen. Het laatste artikel
in de bundel is van Lila Gobardhan-Rambocus en laat zien dat er qua Nederlands
beleid duidelijk parallellen zijn in Suriname en Indonesië. De meertalige Surinaamse
samenleving neigt nu naar Nederlands als officiële taal, als ‘primus inter pares’ naast
het Engels, Spaans en Sranan (563-584).
Het congresboek biedt voor elk wat wils. Mooie stukken over koloniale literatuur,
inzichtelijke didactisch georiënteerde opstellen en boeiende taalkundige
uiteenzettingen. Inspirerend is ook het enthousiasme van de auteurs en redacteurs
voor het Nederlands in een vreemde omgeving. Dat staat niet met zoveel woorden
in het boek, maar je kunt het wel tussen de regels door lezen.
Frank Brandsma

Petra Broomans, Stella Linn, Marianne Vogel, Sandra van Voorst, Anders
Bay (red.): Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode:
onbekend. Vormen van onderzoek naar de receptie van literatuur uit het
Nederlandse taalgebied. Groningen, Barkhuis, 2006. ISBN 90 779 222 10.
Eind oktober 2006 werd aan de universiteit van Groningen een colloquium gehouden
over de Nederlandstalige literatuur in vertaling. Hoofdbedoeling van het colloquium
was te reflecteren over de mogelijkheden en methodes voor receptieonderzoek naar
vertaalde literatuur. In de inleiding geven de samenstellers een korte toelichting bij
de diverse methodologische invalshoeken die werden gekozen:
‘beeldvormingsonderzoek; institutionele benadering; receptie-historisch perspectief;
ideologische benadering; comparatistisch onderzoek’ (2).
In de methodologische keuzes die uit de bijdragen naar voren komen, tekenen zich
een paar grote lijnen af: een aantal auteurs (Linn, Scheltjens) wijst op het belang van
zorgvuldig kwantitatief onderzoek en gaat in op de vereisten waaraan een goede
vertaalbibliografie moet voldoen. Anderen (zoals Broomans
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en Bondé) schrijven over de rol van cultuurbemiddelaars en proberen een typologie
te ontwerpen voor de actoren die bij vertaalprocessen een rol spelen. De meeste
stukken beginnen met een summiere theoretische reflectie en behandelen vervolgens
een concrete casestudy.
Wie bij het begin begint, met name bij de inleiding van Herbert Van Uffelen, zal
verrast zijn om verder in de bundel überhaupt nog kwantitatief receptie-onderzoek
aan te treffen. Van Uffelens bijdrage met de mooie titel ‘Over de onbeschrijflijke
onbeschrijfbaarheid van de Nederlandse literatuur in het buitenland’, is een paradoxaal
pleidooi om de onbeschrijfbaarheid van de receptie in stand te houden. Het fenomeen
receptie van literatuur in het buitenland is een dermate complex, dynamisch,
grootschalig en multidimensioneel gegeven dat elke poging tot beschrijving ervan
op de grenzen van het haalbare moet stuiten. Van Uffelen raadt de onderzoeker dan
ook aan zich te concentreren ‘op die plek tussen de literaire systemen, die zowel van
het ene systeem is als van het andere en tegelijkertijd van beide en toch weer niet’
(10). De onderzoeker moet bijgevolg expliciteren en weer deconstrueren, omtrekkende
bewegingen rond zijn object maken en deze weer herhalen. Van Uffelen heeft
ongetwijfeld gelijk wanneer hij respect bepleit voor de complexiteit van het
onderzoeksobject, alleen zal menig onderzoeker de grootste moeite hebben om daaruit
een pragmatische methode af te leiden. Nuttig lijken wel de begrippen ‘enclave, nis
en synergio’, die hij ontleent aan de Slowaakse literatuurwetenschapper Peter Zajac,
‘als modellen die ons moeten helpen de context van een literatuur in vertaling te
analyseren, de wisselwerkingen in kaart te brengen en te beschrijven’ (17).
Stella Linn somt in haar bijdrage de eisen op waaraan een goede vertaalbibliografie
moet voldoen en geeft daarbij vooral aan welke criteria problemen veroorzaken: het
geografische afbakeningscriterium, genreverschillen (jeugdliteratuur, fictie versus
non-fictie), het nationale criterium (wel Nederlandstalige boeken uit België, maar
niet uit Suriname?), etc. Een belangrijke kwestie waar in dit stuk verder geen aandacht
aan wordt besteed, maar die dan weer wel in de bijdrage van Werner Scheltjens over
Nederlandse literatuur in Russische vertaling aan bod komt, is de relatie tussen de
verzamelde kwantitatieve gegevens en het kwalitatieve onderzoek, met andere
woorden de interpretatie van de bibliografische gegevens. Het probleem is immers
dat de vraag naar de receptie van vertaalde literatuur weliswaar gebruik moet maken
van correcte data, maar uiteindelijk veel verdergaand en uitvoeriger onderzoek vereist.
Vragen als ‘waarom sloeg genre X in periode Y wel aan in buitenland A maar niet
in B?’ of ‘welke beeldvorming van een taalgebied wordt in de doelcultuur gecreëerd?’
zijn niet zomaar te beantwoorden op basis van bibliografische gegevens, zoals Linn
overigens ook met het vraagteken in haar titel ‘meten is weten?’ (37) aangeeft.
De problemen die oprijzen bij vergelijkend onderzoek tussen verschillende
taalgebieden, zowel vanuit een diachronisch als synchronisch perspectief, zijn

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

64
enorm. Sandra van Voorst, die de vertalingen in Duitsland in de jaren negentig bekijkt,
signaleert onder meer de slechte vergelijkbaarheid van verschillende bronnen. Alleen
al statistieken over het aantal boeken dat in een bepaald jaar is verschenen, zijn
problematisch vergelijkingsmateriaal, omdat er doorgaans nauwelijks informatie
beschikbaar is over oplagecijfers (114). Scheltjens wijst erop dat in vele bestaande
bibliografieën grote lacunes bestaan, omdat er nagenoeg geen beschrijvingen van
verzamelbundels in worden opgenomen, uitsluitend boekpublicaties. Hij illustreert
het belang hiervan overtuigend met het voorbeeld van Louis Couperus, die in een
overzicht van in boekvorm verschenen vertalingen in het Russisch compleet zou
hebben ontbroken.
En dan is er nog de kwestie van de juiste interpretatie van de gegevens. Van Voorst
wil nagaan of de Frankfurter Buchmesse van 1993 - toen de Nederlandstalige literatuur
Schwerpunkt was - invloed heeft gehad op de vertaalproductie in Duitsland.
Hier worden precies de zwakke kanten van een puur bibliografische benadering
zichtbaar. Zo schrijft Van Voorst: ‘Algemeen wordt zijn [Mulisch'] vertaling Die
Entdeckung des Himmels in 1993 gezien als zijn internationale doorbraak en het
begin van zijn internationale reputatie’ (118). Waarop dat ‘algemeen’ is gebaseerd,
is niet duidelijk. De Duitse aandacht voor Mulisch dateert al van het decennium
ervoor, namelijk van Das Attentat, dat in 1986 verscheen en waarvan 10.000
exemplaren zouden zijn verkocht. In het jaar 1986 kwam ook Der Kummer von
Flandern van Hugo Claus op de Duitse markt. Het jaar daarvoor was Rituale van
Nooteboom verschenen, die met zijn Folgende Geschichte (1991) definitief in
Duitsland doorbrak. Deze voorbeelden tonen op zich al aan dat het belang van het
jaar 1993 moet worden gerelativeerd. Wie zoals Scheltjens ervoor pleit om ook de
bundels met vertaalde stukken bij het onderzoek te betrekken, merkt alleen al aan
de titels van twee uitgaven uit 1993, Die Farbe der Tulpe en ‘Großer Himmel, flaches
Land’, dat men moeilijk over de receptie kan praten zonder beeldvorming bij het
onderzoek te betrekken. Puur cijfermateriaal kan erg vertekenen. Zo is de positie van
Nooteboom, Claus en Mulisch, die met zijn drieën aan de top staan van de grafiek
op pagina 118, niet vergelijkbaar. Het totale aantal uitgaven mag dan wel in elkaars
buurt liggen (respectievelijk 13, 10 en 9 tussen 1990 en 1997), de receptie en de
doorbraak van Nooteboom en Claus in Duitsland liggen mijlenver uit elkaar in
bekendheid, doorwerking en omvang van hun receptie. Overigens leert een telling
van de halfjaarlijkse overzichten in het tijdschrift nachbarsprache niederländisch
dat tussen 1990 en 1997 van Nooteboom veertien titels en van Mulisch elf titels in
het Duits zijn vertaald.
Scheltjens doet in zijn bijdrage over Russische vertalingen een poging om een
kwantitatieve aanpak met een institutionele te verbinden. Zo neemt hij ook tellingen
op van actoren, meer bepaald van vertalers, redacteurs, samenstellers, auteurs van
voor- en nawoorden, etc. Dit biedt ongetwijfeld al een interessante verfijning, maar
het blijft worstelen met de relatie tussen kwantitatief onderzoek en het kwalitatieve
gewicht van de vermeldingen. Hoe worden in zijn
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telling bijvoorbeeld samenstellers die tevens het voorwoord van een bundel hebben
geschreven, opgenomen?
Een tweede groep van bijdragen relateert het onderzoek naar vertaalde literatuur aan
de contextuele studie van internationale culturele relaties. Het artikel van Petra
Broomans over cultuurbemiddeling begint met de vraag naar de verhouding tussen
cultuurbemiddelaars en onderzoekers, een terechte vraag aangezien diegenen die
culturele overdrachtsprocessen bestuderen, niet zelden ook diegenen zijn die in het
buitenland zelf als bemiddelaar optreden.
Ook bij Ingrid Wikén Bonde, die over de Zweedse receptie schrijft, meer bepaald
over de Vijftigers, gaat het over de rol van bemiddelaars. Bonde stelt voor om in het
extramurale veld twee soorten te onderscheiden: het missionaristype (zelf afkomstig
uit het intramurale veld) en de helper (afkomstig uit het extramurale veld, maar met
uitgesproken belangstelling voor de broncultuur), een onderscheid waarvoor men
misschien de wat elegantere termen ‘exogene’ en ‘endogene’ bemiddelaar zou kunnen
gebruiken.1. Het is een interessant stuk dat duidelijk laat zien hoe het optreden van
actoren (vooral vertalers en bloemlezers hier) vooral in de beginfase de
vertaalproductie kan sturen. Dergelijke casestudies zijn in deze hele bundel
overtuigender dan de kwantitatieve bijdragen.
Helaas is een uitzondering daarop het artikel van Anders Bay over Nederlandse
literatuur in Deense vertaling. Aan de hand van de Deense vertaling van één roman,
Een mond vol glas van Henk van Woerden tracht Bay de beeldvorming over
Nederlandse literatuur in Denemarken te schetsen. Hij trekt op basis van zijn beperkte
onderzoek wel erg verregaande en slordige conclusies. Dat de Nederlandse literatuur
in Denemarken niet bekend is, lijkt mij geen beeldvorming. Bay haalt enkele zaken
door elkaar: de omvang van de vertaalde literatuur, de bekendheid ervan en de
inhoudelijke reacties op de kwaliteit ervan. Een aanduiding als een ‘positieve recensie’
is veel te vaag in receptieonderzoek dat reacties op vertaalde literatuur bekijkt.
Wanneer is een recensie positief? Gaat het dan om een recensie die een roman gunstig
beoordeelt, of wordt er op de vertaalkwaliteit gealludeerd? Een uitspraak ‘goed
geschreven’, lijkt mij overigens niet noodzakelijkerwijs een uitspraak over de kwaliteit
van de vertaling, zoals Bay beweert, want dat hangt nog maar van de context van
die uitspraak af. Omdat hij niet duidelijk maakt wat hij onder beeldvorming verstaat,
is zijn conclusie dan erg merkwaardig. Deense recensenten weten niet genoeg over
Nederlandse literatuur en hun positieve oordelen moeten daarom gerelativeerd worden.
Over het intrigerende verschijnsel van de ‘non-vertaling’ schreef Marleen de Vries:
‘[m]et non-vertaling wordt het fenomeen bedoeld dat bepaalde romans of
poëziebundels die in eigen land erg worden gewaardeerd, de buitenlandse markt niet
halen’. De Vries poneert de stelling dat ‘non-vertalingen dermate nationaal gebonden
zijn, in ons geval, dermate Nederlands zijn, dat dát hun succes in het buitenland in
de weg staat’ (152). Dat ze deze stelling baseert op
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een verklaring die Philip Sollers gaf in een interview als zou zijn werk ‘too French’
zijn om in Nederland aan te slaan, maakt deze stelling niet minder waarschijnlijk,
hoewel evenmin alleenzaligmakend. Via buitenlandse beeldvorming, de zogenaamde
hetero-images probeert De Vries vervolgens greep te krijgen op de eigenheid van
Nederlandse literatuur. Haar voorbeeld, Gerrit Komrij, laat zien dat non-vertalingen
bij uitstek geschikt zijn, niet alleen om iets te onthullen over de eigenheid, maar
vooral over de eigenaardigheden van twee specifieke literaire culturen. Een nog
bredere uitwerking van dit comparatistisch perspectief lijkt zeker veelbelovend.
Het valt op dat alle auteurs de methodologische reflectie zoeken in de richting van
institutionele benaderingen, acteurstheorieën en polysysteemtheorie. De namen Pierre
Bourdieu, Itamar Even-Zohar, Gideon Toury klinken als een refrein door de bundel,
maar doorgaans wordt er erg oppervlakkig en generaliserend met hun begrippenkader
omgegaan. De enige bijdrage die nog blijk geeft van enige theoretische reflectie is
die van Jeroen van Engen. Uitgaande van de polysysteemtheoretische en
veldtheoretische idee vraagt hij aandacht voor de externe factoren bij het onderzoek
naar de receptie van vertaalde literatuur, voor de historische, sociale, politieke en
economische omstandigheden van de doeltaal waar de vertaalde literatuur verschijnt
en de brontaal van waaruit de literatuur wordt vertaald, voor de positie van de
vertaalde literatuur in het literaire veld van de doeltaal, voor de literatuuropvattingen
van de literaire instituties in het doeltaalgebied, enzovoort. Hoe dat in de praktijk
allemaal te realiseren valt, blijft natuurlijk de vraag. Aan de hand van vertalingen in
het Slowaaks laat Van Engen zien hoe enkele verschuivingen in het vertaalbeeld
tussen 1950 en 2004 aan externe factoren gerelateerd zijn, zoals natuurlijk de
liberalisering van de markt na de Wende van 1989, maar ook de steun van fondsen,
opleidingsmogelijkheden voor literaire vertalers, etc.
De bundel sluit af met een bijdrage van Susanne Janssen, die eerst een status
quaestionis geeft van het onderzoek op het gebied van transnationale culturele
uitwisselingen en vervolgens kwantitatief onderzoek uitvoert naar internationale
culturele berichtgeving in kranten. De conclusies na al dat veldwerk zijn niet echt
overrompelend: dat de kranten uit de meest ‘centrale landen’ (als Frankrijk en V.S.)
het minst internationaal gericht zijn in hun culturele berichtgeving en dat de toename
van de internationalisering niet overal zo sterk was als verwacht.
Al bij al is Nederlandse literatuur in het buitenland een erg heterogene bundel
geworden. De zoektocht naar methodologie heeft niet veel opgeleverd, er is weinig
theoretisch houvast, er zijn weinig nieuwe perspectieven. Raadgevingen als ‘de
onderzoeker moet het nodige veld- en speurwerk verrichten’, en ‘daarna een al dan
niet eclectische keuze’ maken, mogen dan wel sympathiek klinken, maar veel wijzer
word je daar niet van.
Valt nog op te merken dat de redactie van dit boekje, ondanks de lange lijst
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van redacteurs, slordig is gebeurd; in de bibliografie op p. 34 staan een paar titels
niet op hun alfabetische plaats, Cees Nooteboom komt twee keer voor als Noteboom,
de referentie Van Voorst (2001) in noot 5 op p. 24 is niet in de bibliografie terug te
vinden en er komen zowel in de anderstalige citaten als in de Nederlandse tekst nogal
wat spelfouten voor. En dan nog iets. In enkele bijdragen, onder meer die over
Sloveense en Zweedse vertalingen, duiken vele namen van Vlaamse auteurs op en
in een noot op p. 112 wordt ‘Dutch literature’ zelfs expliciet gedefinieerd als
‘Literature from the Dutch speaking area’. Maar toch heeft de hollandocentritis in
dit boek hard toegeslagen, zelfs tot in de molen op het kaft en de nationale driekleur
in de titel. De discussie over het verschil tussen Nederlandse literatuur en literatuur
in Nederland hebben we toch tien jaar geleden al gehad?
Lut Missinne

Hans Vandevoorde, De Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en
de allegorie. Nijmegen, Vantilt, 2006, 640 pp. ISBN 90 77503 277. €39,90.
De Griekse held Achilleus staat bekend om zijn zwakke plek. Het verhaal van de
oorlog om Troje, de moord van Hector op Patroklos en de wraak van Achilleus is
keer op keer verteld. Minder bekend is misschien het mythologische verhaal over
Penthesileia. Het verhaal gaat door waar de Ilias stopt. De Trojanen krijgen hulp van
de Amazones. Met name de Amazoneleidster Penthesileia zaait dood en verderf
onder de Griekse vijanden van Troje. Tot zij door de held Achilleus van het leven
beroofd wordt. Hoewel minder bekend, heeft ook dit verhaal de verbeelding van veel
moderne auteurs geprikkeld. De dichter Marsman noemde een van zijn bundels naar
de Amazone. Ook de Gentse dichter Karel van de Woestijne heeft in het begin van
de twintigste eeuw een lang episch gedicht geschreven waarin de strijd tussen
Penthesileia en Achilleus centraal staat.
In zijn studie De spiegel van Achilleus leest Hans Vandevoorde dit
‘episch-interludische’ gedicht als een allegorie. De mythische intertekst fungeert in
die interpretatie als een beeld dat eigenlijk iets anders wil uitdrukken. Vroegere Van
de Woestijne-kenners (zoals Minderaa en Rutten) hebben diens allegorische gedichten
vooral gelezen als verhulde uitdrukkingen van de strijd tussen ziel en zinnen.
Penthesileia voelt de fysieke aantrekkingskracht van Achilleus, en ook Achilleus
laat zich verleiden door de schoonheid van de strijdster. Toch doodt hij haar, in Van
de Woestijnes versie laat ze zich min of meer vermoorden, zodat de liefde niet lijfelijk,
maar geestelijk gerealiseerd zal
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worden. Vandevoorde verzet zich tegen deze traditionele lezingen waarin Van de
Woestijne verschijnt als de introspectieve decadent. Volgens de interpreet neemt
Van de Woestijne in dit gedicht geen afscheid van een concrete geliefde, maar laat
hij Penthesileia een zelfmoord plegen die hij zelf eigenlijk had willen plegen. Ook
suggereert hij dat Van de Woestijne met dit gedicht een in memoriam voor zijn
moeder heeft geschreven. Het is een gedicht over eros en thanatos, liefde en
doodsverlangen.
Vandevoorde maakt duidelijk dat er in dit ene epische gedicht veel meer
betekenismogelijkheden verborgen liggen dan de traditionele lezingen laten zien.
De onderzoeker wil tonen hoezeer Van de Woestijne, in zijn gespletenheid, in zijn
radeloosheid, exemplarisch is voor de tijd waarin hij leeft. Het fin de siècle is een
tijd waarin kunstenaars (de Tachtigers en hun directe navolgers) een collectieve crisis
van het bewustzijn doormaken. Die crisis wordt veroorzaakt door de alsmaar
doordenderende moderniteit die kunstenaars dwingt zich aan de randen van het
economische en politieke leven te positioneren. Vanuit die ‘autonome’ positie zijn
zij vooral bezig met het reflecteren op zichzelf, op hun positie, op hun verloren
zekerheden.
In het literaire werk verbeelden deze auteurs hun eigen tijd. Zij maken daarbij
gebruik van bijbelse of mythologische interteksten. Ook Van de Woestijne gebruikt
met de regelmaat van de klok oude verhalen om eigentijdse problemen onder woorden
te brengen. Hij deinst er dan ook niet voor terug om grote veranderingen aan te
brengen in de teksten waarop hij alludeert: zolang ze zijn conflicten maar kunnen
dragen. De grote verhalen uit het verleden worden op deze manier allegorieën waarin
de problemen van vandaag doorklinken. Het verbaast daarom niet dat het genre van
de allegorie in deze literair-historische periode welig tiert, denk maar aan beroemde
werken als Frederik van Eedens De kleine Johannes en Herman Gorters gedicht
‘Mei’.
De lezing van ‘Penthesileia’ vormt het slotstuk van de omvangrijke studie naar
allegorie in het werk van Karel van de Woestijne waarop Hans Vandevoorde
promoveerde aan de Universiteit Gent. De auteur slaagt er in deze studie in om een
theoretische literatuurbenadering als vanzelfsprekend over te laten lopen in een meer
traditionele auteursgerichte benadering. In het grootste deel van het boek gaat hij
stap voor stap door het oeuvre van de dichter, op zoek naar sporen van allegorie. Dat
heeft als plezierig bijeffect dat dit boek veel meer is dan op het omslag beloofd wordt:
het is een uitvoerige introductie op het oeuvre van Van de Woestijne én op de
secundaire literatuur die er tot dusver over hem verschenen is. De zoektocht naar
allegorieën en allegorias levert interessante resultaten op. In sommige teksten, zoals
de beroemde bundel Het vader-huis (1903), zijn nauwelijks sporen van allegorie te
vinden, maar in de meeste teksten vindt Vandevoorde wel iets. Sommige teksten
springen er uit: de bundel prozagedichten Beginselen der chemie (1925), de
dichtbundels De gulden schaduw (1910), met verschillende allegorische cycli, God
aan zee (1926), waarin de gedichten ‘Doop van de bedelaar’ en ‘Uitvaart van een
bedelaar’ zeer
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allegorisch zijn, en Het berg-meer (1928), waarvan vooral ‘De blind-geborene’ en
‘De blind-gewordene’ allegorisch gelezen kunnen worden. Vandevoorde komt het
beste aan zijn trekken in de gedichten van het type ‘Penthesileia’, de zogenaamde
episch-interludische gedichten. Het zijn lange epische gedichten, meestal gebaseerd
op mythologische interteksten, waarin Van de Woestijne ruimte vond voor morele
lessen en filosofische gedachten.
De vraag is waarom Vandevoorde zich gericht heeft op het concept allegorie? In de
eerste plaats is dat uit een nauwelijks verholen ergernis over het gemakkelijk gebruik
van de term allegorie in de bestaande literatuurbeschouwing. Veelal verwart men de
personificatie (een specifieke variant van de allegorie) met het algemene concept
‘allegorie’. Vandevoorde maakt in zijn eerste hoofdstuk aannemelijk dat de allegorie
onderscheiden moet worden van personificatie en symbool. Om dat onderscheid
scherp te krijgen, ontwerpt hij in dit boek een theoretisch model van de allegorie.
Dit model beschrijft de specifieke betekenisstructuur van de allegorie met behulp
van een structuralistische tegenstelling tussen een oppervlaktestructuur en een
dieptestructuur. Er is een figuratieve isotopie (woordveld), het beeld dat gebruikt
wordt of het verhaal dat verteld wordt, en een thematische isotopie, datgene wat met
het beeld uitgedrukt wordt: de ‘eigenlijke’ betekenis.
In sommige allegorische teksten is er tevens sprake van een explicatieve isotopie:
die tekstpassages die de verhouding tussen beeld en bedoeling als het ware uitleggen.
Die explicatieve isotopie kan in de tekst aanwezig zijn, maar kan ook duidelijk worden
uit de context van de tekst. Vandevoorde voegt nog enkele elementen toe aan zijn
definitie: de figuratieve isotopie wordt vaak bepaald door een praetekst (pretekstuele
isotopie), het gaat dan om mythologische of anderszins traditionele oerverhalen
waarop de tekst teruggaat. Ook heeft hij het over context en cotekst, in beide gevallen
gaat het om gegevens van buiten de tekst die kunnen helpen om de thematische
isotopie te verduidelijken. Om een voorbeeld te geven: bij zijn interpretatie van
‘Penthesileia’ doet Vandevoorde tekstgenetisch onderzoek en vergelijkt hij de
figuratieve isotopie (het Penthesileia-verhaal) met enkele bronnen die Van de
Woestijne gebruikt zou kunnen hebben. De verschillen tussen Van de Woestijnes
versie en de teksten van de anderen maakt de interpreet betekenisvol. De duiding
van de dood van Penthesileia als verhuld zelfmoordverlangen, wordt gesteund door
de observatie dat Penthesileia bij Van de Woestijne veel meer dan bij de anderen
wordt neergezet als een slachtoffer dat zich overgeeft aan de belager.
Ik heb deze studie gelezen met grote bewondering, maar ook zo nu en dan met
enige reserve. Vandevoordes wetenschappelijke zorgvuldigheid leidt op sommige
plaatsen tot omslachtigheid. Is het wel nodig om expliciet alle bundels van Van de
Woestijne na te gaan? Ook als daar weinig allegorisch te lezen is? In sommige delen
van het boek miste ik bij Vandevoorde interpretatieve daadkracht. Waar hij de
verschillende bundels van de dichter bespreekt, beperkt hij zich tot het commentaar
van bekende interpreten. Zélf interpreteert
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hij daar nauwelijks. Zelfs in het slotstuk over ‘Penthesileia’ draait Vandevoorde soms
om de hete brij heen. Is er nu sprake van een conflict tussen ziel en zinnen? Ja en
nee. Misschien gaat het wel om een elegie voor de moeder? Ja en nee. Met deze
interpretatieve zorgvuldigheid doet Vandevoorde weliswaar recht aan de rijkdom
van de teksten die hij leest, maar biedt hij de lezer te weinig houvast. Daardoor weet
hij zijn nieuwe visie op Van de Woestijne niet altijd kracht bij te zetten.
De bewondering geldt de minutieuze wijze waarop Vandevoorde zijn werk aanpakt:
hij creëert een overtuigend en handzaam model van de allegorie en schept daarmee
een tot nu toe afwezige helderheid. Verder is zijn tocht door het oeuvre uiterst secuur
en laat hij ons delen in zijn overwegingen omtrent de bestaande literatuur. Ten slotte
is ook zijn omgang met dat ene exemplarische gedicht van een bewonderenswaardige,
en in recent letterkundig onderzoek misschien wel te vaak afwezige, zorgvuldigheid.
De spiegel van Achilleus is een rijke bron voor literatuurwetenschappers die
geïnteresseerd zijn in de theorievorming omtrent de allegorie, voor literatuurhistorici
die zich bezighouden met het fin de siècle en voor interpreten van de poëzie van
Karel van de Woestijne. Dat Vandevoorde ons ervan weet te overtuigen dat deze
dichter ertoe doet, staat buiten kijf.
Sander Bax

Paul van Ostaijen, De Feesten van Angst en Pijn, met een nawoord van
Geert Buelens. Nijmegen, Vantilt, 2006. 128 pp. ISBN 9077503625. €24,90.
De Feesten van Angst en Pijn is de opmerkelijkste en tegelijk de minst opgemerkte
dichtbundel van Paul van Ostaijen. Opmerkelijk is dat hij bestaat uit gedichten in
handschrift, die bovendien in verschillende kleuren inkt zijn geschreven. Tot voor
kort bestond deze in de jaren 1918-1921 geconcipieerde bundel alleen als onderdeel
van het Verzameld Werk. Pas nu, met de door Geert Buelens uitgeleide uitgave bij
Vantilt, is er sprake van een zelfstandige publicatie. Het zal een van de oorzaken zijn
geweest voor de relatief beperkte aandacht die naar deze bundel is uitgegaan. Een
andere oorzaak kan zijn geweest dat de gedichten minder toegankelijk zijn dan wat
Van Ostaijen daarvoor en daarna schreef. Met Music-Hall en Het Sienjaal had hij
roem verworven als de grote dichter van humanitaire snit, zoals er in ons taalgebied
geen tweede bestond. Toen de ongeveer gelijk met De Feesten van Angst en Pijn
ontstane bundel Bezette stad (bekend om haar ritmische typografie en haar
opmerkelijke verbeelding van een stad in oorlogstijd) geen succes bleek te zijn,
besloot Van Ostaijen de andere bundel niet te publiceren. De Feesten van Angst en
Pijn moest vervolgens als, in zekere zin postume, bundel concurreren met de gedichten
die Van Ostaijen onder de titel Eerste Boek van Schmoll had willen uitbrengen.1. Die
waren in hun verraderlijke eenvoud, hun zuivere lyriek, zo
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opmerkelijk, dat ook dat een factor kan zijn geweest waarom een afzonderlijke
publicatie van De Feesten van Angst en Pijn zo lang op zich heeft laten wachten.
De Feesten van Angst en Pijn is een bundel die tussen het kubisme van Bezette
stad en de zuivere lyriek van Eerste Boek van Schmoll in zit; of liever: waarin je
beide soorten poëzie aantreft. In zijn nawoord merkt Buelens terloops op dat het
bekende ‘Huldegedicht aan Singer’, dat is ondergebracht in Eerste Boek van Schmoll,
qua plaatsing van de woorden zo in De Feesten van Angst en Pijn zou hebben gepast.
Daarin past het dan wel eerder bij tamelijk bekend geworden korte gedichten als
‘Metafiziese Jazz’ en die met de eenvoudige titel ‘Vers’ (genummerd van 1 tot en
met 6), die ook als zuivere lyriek beschouwd kunnen worden, dan bij lange gedichten
als ‘De Marsj van de hete Zomer’ en ‘Angst’. Het ‘Huldegedicht aan Singer’ is ook
wel lang, maar het is een toonbeeld van helder opgebouwde en eenvoudig te duiden
poëzie in vergelijking met deze radicaal grillige, destructieve, maar vooral ook
ambivalente gedichten.
Dat juist nu een uitgave van De Feesten van Angst en Pijn verschijnt, hangt
mogelijk samen met recente ontwikkelingen in de poëzie. Had Van Ostaijen behalve
over inkt ook over computersoftware beschikt, dan zou hij zijn gedichten hebben
laten bewegen zoals Tonnus Oosterhoff. Daar komt nog bij dat een gedicht als ‘De
moordenaars’, waarmee de bundel begint, de voor de tijd van ontstaan kenmerkende
groteske logica bevat die de laatste decennia opgeld doet bij Kamagurka en een hele
groep Belgische humoristen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over een dronken man die
vermoord wordt: ‘Niet boos is hij dat hem het leven wordt genomen/ ZO IS het leven’;
en even later: ‘Hij is humaan/ een beschonken heer begrijpt het leven/ en dat
moordenaars ook leven moeten/ vóór hij sterft/ zinkt zijn oog in vergiffenis/ zegt/
moest je niet leven/ zou je geen moordenaar zijn’.2.
Wie de editie van het Verzameld Werk van 1979 bezit, zal zich afvragen of deze
afzonderlijke facsimile-editie wel nodig is. Voor zo iemand misschien niet. Maar als
gelukkige bezitter van genoemde vw-editie was ik mij er niet van bewust dat dit dan
ook de enige is waarin de gedichten in vrijwel dezelfde kleur staan afgedrukt (ook
facsimile) als het origineel. In alle ander gevallen is voor het goedkopere zwart
gekozen. Nu was Van Ostaijen in de tijd dat hij deze gedichten schreef, zeer
geïnteresseerd in Wassily Kandinsky, niet alleen in diens theorieën over abstractie,
maar ook in die over kleur. Dat alleen al rechtvaardigt een afzonderlijke uitgave in
kleur. Daarnaast heeft het papier van deze editie, anders dan dat van het Verzameld
Werk, ook de enigszins vuile tint van het door Van Ostaijen gebruikte papier. We
kunnen daardoor dank zij deze uitgave de dichter bijna een hand geven. Wij schrijven
met hem mee: ‘Ik wil beproeven/ naakt te zijn/ bloot wie weet wel gevroren purper/
en bleekheid// Is zo niet het gans beginnende begin’.
Ad Zuiderent
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J.A. Schasz M.D., Reize door het aapenland. Editie door Peter Altena.
Voorwoord Gerrit Komrij. Nijmegen, Vantilt, 2007. 128 pp. ISBN 978 90
77503 61 4. €13,50.
Er prijkt doorgaans niet veel achttiende-eeuwse literatuur op de leeslijsten van
middelbare scholen en universiteiten. Voor lezers tussen vijftien en vijfentwintig
jaar hebben menuetten, pruikdragende dominees, briefschrijvende Saartjes of Jantjes
bij de pruimenboom zelden iets attractiefs. Een uitzondering vormt misschien de
Reize door het aapenland: een pittig geformuleerde satire in de vorm van een breed
opgezette fabel, uitgewerkt als een imaginair reisverhaal. Een reiziger ziet vrij
onbewogen hoe zijn vrouw, dienstmaagd, paard en hond verdrinken, trekt alleen
verder, en komt terecht in het Land van de Apen. Daar verzeilt hij al snel in het
centrum van de macht, waar een fanatieke vergadercultuur heerst. De inwoners van
het Apenland dragen geen namen, maar nummers, en betwisten elkaar de hoogste
posities in de pikorde. Zij besluiten ten slotte om mensen te worden, en daartoe hun
staarten af te hakken. Dat gebeurt in een reusachtige manifestatie, die natuurlijk niet
het gewenste resultaat oplevert, maar uitloopt op een bloedig debacle. In de laatste
scène blijkt alles een koortsdroom van de ik-verteller te zijn geweest: hij ligt thuis
in bed, en zijn vrouw, dienstmaagd, paard en hond zijn nog in leven.
Wat de attractie van deze tekst uitmaakt, is niet moeilijk te zien: er zijn bizarre
avonturen, er is geweld, er komt seks in voor - de staarten hebben overduidelijke
fallische connotaties - en de verteller is niet wars van gepeperde uitspraken over
vrouwen en kritische observaties bij de dierlijke (lees: menselijke) politieke mores.
Gerrit Komrij spreekt in zijn voorwoord van
een nauwgezette waarneming van wat er gebeurt op elke plek waar meer
dan twee politici samenkomen. De politieke kaste die zichzelf voordelen
toekent. [...] De vergaderzucht en draaikonterij van de parlementariërs.
Het manipuleren van het kiezersvee door misleidende statistieken. De rol
van de propaganda. Dat je vrouwen op je hand moet hebben en hun
bijzondere ‘logica’ moet weten te bespelen.
De auteur van de Reize door het aapenland zag het allemaal in de realiteit en stelde
het vaardig te boek als een dierlijke fantasie.
De tekst stamt uit 1788, maar bleef een kleine twee eeuwen onbekend. In 1973
bezorgde P.J. Buijnsters een uitgave in de serie Klassiek Letterkundig Pantheon,
waarbij hij ervan uitging dat de auteur inderdaad de onbekende arts was wiens naam
in 1788 de titelpagina tooide: J.A. Schasz. Later vermoedde Buijnsters dat het hier
een mystificatie betrof, en hij droeg argumenten aan
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voor het auteurschap van de patriot Gerrit Paape. Die is nog altijd de waarschijnlijkste
kandidaat, maar ook de polemist Pieter 't Hoen is wel als auteur genoemd. Peter
Altena, de editeur van deze nieuwe editie van de Reize, legt daarnaast een ingewikkeld
spel bloot, waarbij zowel Paape als 't Hoen zich bijwijlen van het pseudoniem Schasz
hebben bediend. Op kaft en titelpagina heeft Altena de auteursnaam Schasz, en
daarmee de fictie gehandhaafd.
Saai is de Reize door het aapenland allerminst. Er staan hilarische stukjes in,
bijvoorbeeld wanneer de hoofdpersoon schrikt bij de ontmoeting met een ‘oude,
grijze, schuddebollende, zeerogige en druipneuzende Aapin’ (62), omdat ze hem aan
zijn verafschuwde echtgenote doet denken. Maar jarenlange ervaring met de tekst
in werkcolleges van tweedejaars studenten hebben me ook kritisch gestemd. Bij
herhaald en langdurig bezoek wordt het Aapenland vervelend; achter de satire blijken
zich maar weinig diepte en inspirerende denkruimte te bevinden. Dat onbevredigde
gevoel wordt bij de lezer versterkt doordat noch de precieze strekking, noch de
referentiële verwijzingen met enige duidelijkheid zijn vast stellen. Het moet iets te
maken hebben met de patriottenbeweging, en misschien zelfs met specifieke
individuen daaruit, maar ondanks alle algemeen-herkenbare politieke situaties blijft
het gissen welke gelijkenissen met de actualiteit van 1788 hier zijn bedoeld, en met
welke intentie. De lezer blijft al glimlachende rondtasten, wordt ook wat ongeduldig,
en neigt naar de overtuiging dat het hier misschien wel een interessant werk betreft
van een intelligent auteur, maar geenszins een begenadigd meesterwerk van de eerste
orde. Zo vergaat het deze recensent althans.
Deze nieuwe editie van de Reize door het aapenland heeft een mooie kaft en idem
typografie, geheel naar de standaard van uitgeverij Vantilt. De woordverklaring is
adequaat, het nawoord van Peter Altena vertelt alles wat er zakelijk over de tekst te
weten valt. Altena is bovendien een goed stilist die superieur kan formuleren. Om
eerlijk te zijn: aan dat nawoord heb ik veel meer genoegen beleefd dan aan de tekst
zelf.
Arie Jan Gelderblom

Pieter Boddaert jr., Aan de tedere kunne. Erotische gedichten. Keuze,
samenstelling en nawoord Hans Heesen. Utrecht, IJZER, 2006. 64 pp.
ISBN 978 90 8684 0035. €12,50.
Er bestaan twee Nederlandse dichters met de naam Pieter Boddaert. De eerste
(1694-1760) was een dichtende jurist uit de sfeer van het bevindelijke protestantisme.
De tweede was zijn kleinzoon, eveneens een jurist (1766-1805). Omdat diens
onbewimpeld erotische poëzie mijlenver afstaat van de Tale Kanaäns in het vrome
oeuvre van zijn grootvader, wordt hij wel met het kwalificerende adjectief ‘vieze’
aangeduid. Van deze ‘vieze’ Pieter Boddaert is onlangs een bloemlezinkje verschenen
in zijn geboortestad Utrecht.
De negentien gedichten, die vijfenveertig bladzijden beslaan, zijn maar een
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gering specimen van Boddaerts kunnen, als we in aanmerking nemen dat zijn
verzamelband Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr. P. Boddaert,
benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille in de tweede druk (Amsterdam
1827) wel 264 pagina's telt. Vijf van de negentien nu afgedrukte versjes stonden ook
al in Gerrit Komrijs bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de zeventiende en
achttiende eeuw. Hebben we nu het beste van Boddaerts erotische gedichten tot onze
beschikking? Of zien we alleen het topje van een ijsberg? Ik vermoed het laatste.
Boddaert was een meester van het extemporé, het voor de vuist weg, uit de losse pols
gedebiteerde rijm, prikkelend voor verstand en gevoel. Actuele omstandigheden zijn
dan nooit ver te zoeken, en het is boeiend om te zien hoe hij ze incorporeert;
tegelijkertijd geeft hij blijk van forse belezenheid, bijvoorbeeld met bewerkingen
naar Ovidius of in het vertaalde vers ‘De guillotine’ (Levensgeschiedenis 1827,
131-132), dat de coïtus voorstelt als een ideale onthoofding. De combinatie van snel
en ambigu, vrolijk en belezen, erotisch en intellectueel, maakt zijn grote charme uit.
‘Oude pornografie’ is de laatste tijd gelukkig een object van serieus onderzoek
geworden. Het proefschrift van Inger Leemans uit 2002, Het woord is aan de
onderkant, heeft het vroegmoderne Nederlandse erotische proza uit de sfeer van
gegniffel getild, en met een intertextuele, contextualiserende benadering een plaats
gegeven in de denkwereld van de radicale verlichting. De teksten van rond 1700 die
Leemans bespreekt, vertonen dezelfde emancipatorische tendensen als Boddaerts
poëzie een eeuw later: de lustbeleving van autonome individuen is niet afhankelijk
van maatschappelijke goedkeuring. De recente wetenschappelijke analyse beschouwt
erotische literatuur als een relevante cultuurhistorische bron, en behandelt die zonder
morele vooringenomenheid of besmuikt gegiechel.
Vroeger was dat anders. De inleider van de Levensgeschiedenis, de Amsterdamse
uitgever Hendrik Moolenijzer, mengde onbekommerd feit en fictie om de uitgave
van Boddaerts poëzie acceptabel te maken voor het Nederland van de jaren 1820:
de dichter was volgens dit relaas een bohémien met weinig maatschappelijke binding,
die het liefst in kroegen en bordelen vertoefde en nimmer om een kwinkslag verlegen
zat. Het doel van Moolenijzers strategie was evident: van zo'n onmaatschappelijk
karakter was pornografie te verwachten, en dus te accepteren. Als Boddaert een
verdienstelijk burger was geweest, zou deze uitgave ondenkbaar zijn; dan zou men
immers zien dat het verderf tot in de boezem van de gevestigde orde was
doorgedrongen. Nu bleef het iets excentrieks, en dus relatief onschadelijks.
Helaas zijn zulke inzichten nog niet doorgedrongen in het Nawoord van het huidige
Utrechtse uitgaafje. Samensteller Hans Heesen neemt te weinig afstand van
Moolenijzers biografische schets, en zoekt Boddaerts aantrekkelijkheid nog te veel
in diens ‘viesheid’ en genotzucht. Maar een moderne lezer die op prikkeling uit is,
met televisie en internet in huis, heeft Boddaert heus niet nodig. Het is een verkeerde
inzet als men hem met zijn ‘viesheid’ wil promoten. Zijn literaire kunnen, zijn
tekstkennis en -beheersing, zijn positie in
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het Nederland van rond 1800, de geschiedenis van zijn gedrukte werken in de
negentiende eeuw, de uitgevers en kopers van zijn boeken, zijn plaats in de nationale
en internationale productie van erotische literatuur, allemaal interessante invalshoeken
om Boddaerts beeld te verduidelijken. Maar daarover, ook aanduidenderwijs, staat
in Heesens Nawoord niets.
Als editie heeft dit boekje me nogal geërgerd. Het Nawoord laat niet alleen veel
kwesties liggen, het is babbelachtig en lijkt veel op een mondelinge conférence,
zonder nuances en met alle bijbehorende vette knipogen naar het publiek. Het is ook
slordig. Als op pagina 54 zes architectonische monumenten in Parijs worden genoemd,
blijken er drie verkeerd gespeld. De keuze van de gebloemleesde gedichten is niet
verantwoord, evenmin als de toegepaste herspelling. Er is een lijstje van geraadpleegde
literatuur afgedrukt, maar de in het Nawoord opgenomen citaten hebben geen
afzonderlijke verwijzingen, en zijn dus niet traceerbaar. Typografisch is het ook al
een rommeltje. Er duiken plotseling andere lettertypen op (het woord David op p.
62), de tekening op het voorplat heeft wel iets met erotiek van 1930, maar niets met
Boddaert van 1800 te maken, en de bladspiegels van tegenoverliggende pagina's
passen niet op elkaar. Allemaal teleurstellingen, die gelukkig een beetje worden
verzacht door negentien vrolijke, intelligente gedichten.
Arie Jan Gelderblom

Joost Vrieler, Het poëtisch accent. Drie literaire genres in
zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten. Hilversum, Verloren, 2007.
279 pp. ISBN 978 90 6550 957 4. €25.
Joost Vrieler nam geen geringe taak op zich toen hij begon aan een
promotie-onderzoek naar de functie van poëzie in zeventiende-eeuwse pamfletten.
De Knuttel-collectie in de Haagse Koninklijke Bibliotheek telt voor de onderzochte
periode alleen al meer dan 13.000 nummers. Volgens Vrielers tellingen bevat een
kwart daarvan poëzie, dat is dus nog altijd meer dan 3.000 pamfletten. Verdere
inperking was dus noodzakelijk. De auteur koos voor vier periodes die een grote
pamfletproductie kenden, omdat er politiek veel te beleven viel: de jaren van de
Bestandsonderhandelingen 1607-1609, de jaren van escalatie uit het Bestand zelf
1618-1619, de jaren rond het sluiten van de Vrede van Munster 1646-1648, en tot
slot het Rampjaar 1672. Dat leverde uiteindelijk het nog altijd respectabel aantal op
van 637 pamfletten met poëzie, waarvan 578 (ook) Nederlandstalig.
Op basis van dat corpus staat de auteur in een drietal hoofdstukken van zijn boek
stil bij achtereenvolgens sonnet, lied en echodicht. Hij onderzoekt hoe vaak de
genoemde versvormen in welke periode voorkomen en analyseert vervolgens een
aantal pamfletten (de belangrijkste teksten zijn als bijlage opgenomen in het boek).
Hij bekijkt welke retorische functie de poëzie vervult, waarbij hij een indeling van
vier categorieën hanteert: neutraal of verslagleg-
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gend, persuasief, polemisch en diverterend. Verder weegt hij het belang en het effect
van de poëzie in het pamflet als geheel: soms bestaat een pamflet geheel uit poëzie,
soms vervult de poëzie slechts een bescheiden bijrol.
Op deze manier zet Vrieler een stap in het onderzoek naar de literaire kant van de
Nederlandse pamfletcultuur. Toch overtuigt zijn boek niet, en dat is niet alleen het
gevolg van de schoolse rapportage en een teveel aan metacommunicatie. Het wil op
de een of andere manier de diepte niet in, en de conclusies zijn al met al weinig
verrassend: de gedichten blijken niet alleen esthetische doeleinden te dienen, maar
ook op allerlei manieren te willen overtuigen - een constatering waar niemand van
zal omvallen. Men zou wensen dat hij wat verder was gekomen in het laten zien hóe
de poëzie die functie vervult en welke verschuivingen er in de loop van de eeuw
optraden.
Vrieler heeft duidelijk geworsteld met zijn materiaal, en dat is ook begrijpelijk.
Toch is het de vraag of de uiteindelijk door hem gekozen aanpak - focussen op drie
‘genres’ - effectief is. Het sonnet (overigens eerder een versvorm dan een genre) is
bepaald niet de vruchtbaarste invalshoek denkbaar, zeker niet op de wijze zoals
Vrieler doet. Wie de functie van het sonnet in pamfletten wil onderzoeken, kan zich
beter niet beperken tot bepaalde jaren. Wat is immers in dit geval het nut van de
gekozen vier perioden? Wie die loslaat krijgt een veel relevanter verhaal: het sonnet
wordt namelijk in eerste instantie door nogal wat Nederlandse auteurs als strofevorm
gehanteerd; het kan dan een bijna epische functie krijgen: men denke aan het bekende
pamflet van Michiel Vlack waarin de Slag bij Nieuwpoort in een reeks sonnetten is
beschreven. Gaandeweg leert men het sonnet als afgeronde lyrische of ook
epigrammatische versvorm te zien - het verschijnt dan ook als zodanig in pamfletten,
maar dan - uiteraard - in een letterlijk marginale positie met een exordiale of
peroratieve functie: als lyrische opening of afsluiting. Nog iets later raakt het uit de
mode. Dít verhaal over het sonnet in het pamflet komt nu maar half uit de verf, omdat
Vlacks werk en dat van andere auteurs toevallig niet in de onderzochte jaren valt.
De marginale functies die Vrieler nu aanwijst voor het sonnet - het bieden van een
korte introductie of afsluiting - werden daarvoor en daarna ongetwijfeld door andere
lyrische versvormen vervuld. Welke vormen dat achtereenvolgens waren, zou de
moeite waard zijn te onderzoeken, net als de vraag of, en zo ja wanneer er een eind
kwam aan het optuigen van pamfletten met dit type lyriek. Maar om dat te kunnen
doen moet men zich niet tot één geïsoleerde versvorm beperken, noch tot enkele
jaren - en de beperking tot politiek roerige jaren lijkt al helemaal irrelevant.
De functie van het lied is spannender dan die van het sonnet. Liederen konden een
eigen leven leiden, los van het pamflet waarin ze verschenen, als onderdeel van de
orale cultuur. Vrieler constateert dat het aantal liederen in pamfletten afneemt in de
zeventiende eeuw en hij verklaart dat (volgens een gedachtesprong die ik niet kan
volgen) met de opkomst van het lokale liedboek. Ik zou de verklaring eerder zoeken
in de verschriftelijking van de nieuwscul-
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tuur. Het echodicht, Vrielers derde categorie, is interessant omdat het een versvorm
is die in sterke mate (veel sterker dan het sonnet) opiniërend werkt - en dat is toch
de kern van het gebruik van literaire middelen in pamfletten.
Het is vooral spijtig dat juist die opiniërende functie niet veel meer en vooral veel
diepgaander aandacht krijgt dan nu. Vrieler maakt wel retorische analyses, maar die
blijven erg oppervlakkig: hij wijst voornamelijk op de aan- of afwezigheid van de
retorische basisstructuur (exordium, narratio, argumentatio en peroratio) en gebruikte
stijlfiguren. Dat leidt wel tot veel pompeuze terminologie, maar uiteindelijk heeft
die niet zoveel om het lijf. Het wordt natuurlijk pas echt wat, indien je een stap verder
gaat. Hoe is de argumentatio opgebouwd in poëtische pamfletteksten? Er is meer
dan voldoende materiaal dat stevige analyses toelaat. Er zijn tal van langere, betogende
gedichten, maar helaas en ongelukkig genoeg is dit nu juist een type tekst dat
onbesproken blijft, al zet Vrieler de lezer even op het verkeerde been door zijn boek
te openen - en dus zijn onderwerp te introduceren - met een gedicht uit juist deze
categorie. Zijn opening markeert daarmee een gemiste kans, of, vooruit, laat ik het
positief formuleren: een taak en uitdaging voor toekomstige onderzoekers.
Johan Koppenol

Eindnoten:
1. L. Missinne: ‘Pierre Hubert Dubois tussen Amsterdam en Brussel’, R. Grüttemeier & J.
Oosterholt (red.), Eén of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en
Vlaamse literatuur sinds 1830. Leuven, Peeters (te verschijnen).
1. Om begrijpelijke redenen gebruik ik nu met opzet niet de gangbare en editiewetenschappelijk
correcte titel Nagelaten gedichten.
2. Met excuses voor het noodzakelijkerwijs wegvallen van alle handschriftelijke eigenaardigheden
in dit citaat.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

78

Signalementen promotie-onderzoek van de auteurs
Dr. Mona Arfs is op 28 april 2007 aan de universiteit van Göteborg,
Zweden, gepromoveerd op het proefschrift: Rood of groen? De interne
woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid
deelwoord en een hulpwerkwoord in bijzinnen in het hedendaags Nederlands.
Göteborger germanistische Forschungen /Acta Universitatis
Gothoburgensis 49, 288 pp. (ISBN/ISSN: 978-91-7346-581-6 / 0072-4793).
Een syntactische constructie die variatie vertoont in het Nederlands is de tweeledige
werkwoordelijke eindgroep met een voltooid deelwoord. Zowel de ‘rode’
woordvolgorde in ‘Hij zegt dat hij naar school is gelopen’ als de ‘groene’ in ‘Hij
zegt dat hij naar school gelopen is’ is volgens grammatica's en taaladviesboeken
correct Nederlands. En toch geven de autochtone Nederlandstaligen soms de voorkeur
aan de ene volgorde en soms aan de andere: ze zijn er zich blijkbaar niet van bewust
waarom ze soms de ene of de andere volgorde kiezen. De Nederlandstaligen
vertrouwen in deze gevallen op hun ‘taalgevoel’, iets wat je van buitenlandse
studenten Nederlands niet kunt verwachten.
Dr. Mona Arfs heeft door empirisch onderzoek laten zien dat het met het uitgangspunt
van de ritmische structuur van het voltooid deelwoord mogelijk is de keuze van
interne woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid
deelwoord en een hulpwerkwoord in bijzinnen te verklaren en te voorspellen.

Homeless Entertainment. On Hafid Bouazza's Literary Writing is de titel
van het proefschrift waarop Henriette Louwerse in juli 2007 is
gepromoveerd aan de University of Hull in Groot-Brittannië. De
handelseditie is inmiddels verschenen bij Peter Lang in de serie Cultural
Identity Studies (ed. Helen Chambers), 252 pp. (ISBN 978 3 0391 333 0).
Sinds zijn debuut in 1996 heeft Hafid Bouazza zich een speciale plaats verworven
binnen de Nederlandstalige literatuur. Naast prozaïst manifesteert Bouazza zich als
essayist, als toneelschrijver, als toneelvertaler en als samen-
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steller en vertaler van een Arabische bibliotheek. Vanaf het begin heeft Bouazza,
geboren in Marokko, zich met klem verzet tegen aandacht voor hem als
‘migrantenauteur’. Hij laat geen kans onbenut om juist de autonomie van de
kunstenaar te prediken, los van persoonlijke omstandigheden en ontheven van sociale
verplichtingen. En terecht, want Bouazza is beslist geen exotische buitenstaander;
hij heeft geen heimwee, is geen smachtende of ontwortelde migrant. Bouazzas werk
maakt deel uit van de Nederlandse literaire traditie: hij wordt niet voor niets met
regelmaat met vooral de Tachtigers vergeleken. Maar dat is niet het hele verhaal.
Zijn werk is weldegelijk ‘anders’. Het laat zich niet in een hokje plaatsen. Het
overstijgt het denken in tegenstellingen als wij-zij, Oost-West en self-other, en moet
dan ook gelezen worden als een aanval op al het denken in dergelijke essentialistische
constructies.
In Homeless Entertainment laat Louwerse zien dat Bouazza vanuit zijn onthechte
positie een boeiende, complexe, vaak gefragmenteerde en tegenstrijdige wereld
schept, waar geen plaats is voor de mythe van persoonlijke, culturele of nationale
eenheid. Het is met recht ‘thuisloos vermaak’.
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Een verre spiegel
Nederlandstalige auteurs en boeken in het buitenland
Het letterkundig onderzoek wordt steeds internationaler - het internet, de groeiende
mobiliteit, mondiale methodologische discussies en institutionele standaardisering
die de landsgrenzen overstijgt, zijn maar enkele factoren die in dat verband een rol
spelen. Deze ontwikkeling vindt zijn neerslag ook op het vlak van de
onderzoeksvragen: zo wordt literatuur steeds vaker in een internationaal verband
geplaatst. Het laatste themanummer van Nederlandse letterkunde (3/2006) hield zich
onder het kopje Het buitenland bekeken bijvoorbeeld bezig met de receptie van
internationale auteurs in Nederland in de twintigste eeuw - een onderzoeksproject
van de universiteiten Nijmegen en Utrecht. En binnen de internationale neerlandistiek
is er al langer aandacht voor het omgekeerde perspectief: de rol van Nederlandstalige
literatuur in het buitenland. Zo verschijnen in het tijdschrift Neerlandica extra Muros,
dat sinds jaargang 2008 Internationale neerlandistiek heet, al sinds enkele jaren
overzichtsartikelen over de receptie van Nederlandse literatuur in afzonderlijke landen
of taalgebieden.
Nu het fundament door die overzichtsstukken min of meer is gelegd, acht de
redactie van Internationale neerlandistiek het wenselijk om juist in dit tijdschrift de
focus te verschuiven naar meer specifieke vragen in dit verband. Bijvoorbeeld: Welke
Nederlandstalige auteurs, teksten of delen van een tekst spelen een bijzondere rol in
het buitenland? Bij welke auteurs of teksten is er sprake van een duidelijk verschil
in beeldvorming tussen enerzijds buitenland en anderzijds Nederland en/of
Vlaanderen? Welke sporen hebben de activiteiten van Nederlandstalige schrijver in
het buitenland achtergelaten? In welke buitenlandse of internationale letterkundige
netwerken draaien of draaiden Nederlandstalige schrijvers mee? Op welke manier
heeft een dergelijke beeldvormende receptie invloed op de concrete vertaalprocessen?
Artikelen over deze of verwante onderwerpen - van de middeleeuwen tot de
eenentwintigste eeuw - zou de redactie graag in IN willen zien. De methodische
invalshoek is volstrekt open en wordt aan de betreffende onderzoeker en zijn/haar
vraagstelling overgelaten - die kan op het terrein van het receptieonderzoek, de
cultuurgeschiedenis, intertextualiteit of empirisch-sociologisch onderzoek liggen,
om maar enkele te noemen. Wel gaat het met nadruk om wetenschappelijke artikelen
die gebaseerd zijn op recent uitgevoerd, origineel
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onderzoek. De redactie neemt geen eerder geplaatste artikelen op of vertalingen
daarvan. De groep die volgens de redactie als eerste in aanmerking komt om een
interessante casus binnen het geschetste kader tot een artikel uit te werken zijn in het
buitenland werkzame neerlandici.
Vandaar dit verzoek aan letterkundige neerlandici om artikelen op het geschetste
terrein naar de redactie van IN te sturen. Uiteraard kan ook in een vroeg stadium met
de letterkundige redacteuren - Arie J. Gelderblom, Ralf Grüttemeier, Bart Vervaeck
- worden overlegd in hoeverre een artikel binnen de geschetste opzet zou kunnen
passen. Wij zien potentiële bijdragen aan deze nieuwe serie met grote belangstelling
tegemoet.
Contact via: secretaris [m.kristel@ivnnl.com].
De redactie
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Anne Marie Musschoot
Welkom Casablanca
‘Wereldwijd studeren 25.000 talenknobbels Nederlands’ kopte onze krant op 18
oktober 2007. En: ‘Vanaf volgend jaar zullen studenten aan de Hassan ii-universiteit
in het Marokkaanse Casablanca Nederlands kunnen volgen. Ook Egypte krijgt een
opleiding in onze taal.’ Het zijn weliswaar de eerste Arabische universiteiten die
Nederlands in hun curriculum aanbieden, maar onze moedertaal is wereldwijd hoe
dan ook al erg in trek. De redactie van Neerlandica extra Muros, in de wandelgangen
nem, volgt deze ontwikkelingen op de voet en speelt er ook alert op in: vanaf nu heet
nem niet meer nem maar hebben we het over Internationale neerlandistiek. De sinds
lang vervagende scheiding tussen intra en extra muros wordt definitief opgeheven
en er komt één forum of platform voor de grensoverschrijdende neerlandistiek. En
zo hoort het ook. Buiten Nederland en Vlaanderen wordt al lang oorspronkelijk
onderzoek verricht op het gebied van de neerlandistiek, maar nu Europa één grote
ruimte is geworden waarin de studenten zich vrij kunnen bewegen zijn de contacten
over en weer explosief toegenomen. Onder mijn studenten in Gent heb ik al altijd
studenten gehad uit de voormalige Oostbloklanden. In Polen en Hongarije, recenter
ook in Tsjechië en Roemenië is de belangstelling voor het Nederlands, de Nederlandse
cultuur en literatuur, altijd zeer groot geweest. Die studenten keren terug naar hun
moederland mét de behoefte aan verder lezen, zelfs aan verder doorgeven en vertalen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het fraaie vertaalwerk en het inspirerende onderwijs
van de betreurde Zofia Klimaszewska. Maar ook andersom: met de nieuwe
BaMa-programma's en het introduceren van nieuwe talencombinaties zijn ook nieuwe,
verrassende en verfrissende vergelijkingsmogelijkheden ontstaan waarvan de rijkdom
vandaag nog niet is te overzien. Die Europees denkende studenten zullen het gezicht
van de nieuwe, internationale neerlandistiek verder bepalen, samen met de studenten
die verspreid over alle werelddelen toch aanleiding genoeg vinden om Nederlands
te studeren.
Vreemd is dat, en toch ook weer niet: hoe de internationalisering en globalisering
je vakgebied zo ingrijpend kunnen beïnvloeden. Vreemd omdat je denkt dat de studie
van je moedertaal en eigen literatuur toch ergens beperkt of bepaald wordt door het
‘moederland’ en dus cultuurgebonden is. Maar toch weer niet. Het is vandaag meer
dan ooit duidelijk dat die cultuur niet zelfstandig functioneert maar deel uitmaakt
van één groot en dynamisch op elkaar inwerkend geheel van bewegingen,
gelijkenissen en verschillen, contrasten en overeenkomsten. Internationale
neerlandistiek, ja, beter kon de titel niet.
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Internationale Neerlandistiek
Auteursgegevens
is docente Nederlands aan de Universiteit van Göteborg. Ze geeft
schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, grammatica, fonetiek en
taalgeschiedenis, literatuur en literatuurgeschiedenis, geschiedenis en land en
volk. In april 2007 promoveerde ze op een proefschrift over de interne
woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen.
[mona.arfs@tyska.gu.se]
SANDER BAX is als docent nieuwe Nederlandse letterkunde verbonden aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde in 2007 aan de Universiteit
van Tilburg op De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse
literatuur (1968-1985).
[pa.bax@let.vu.nl]
HANS DEN BESTEN is universitair hoofddocent Taalwetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam en buitengewoon hoogleraar bij het Departement
Algemene Taalwetenskap van de Universiteit Stellenbosch. Hij houdt zich
vooral bezig met Germaanse talen en contactvariëteiten daarvan.
[j.b.denbesten@uva.nl]
FRANK BRANDSMA is docent vergelijkende literatuurwetenschap (middeleeuwen)
aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in middeleeuwse
Arthurliteratuur.
[frank.brandsma@let.uu.nl]
ARIE JAN GELDERBLOM is senior docent-onderzoeker Nederlandse letterkunde
1500-1850 aan de Universiteit Utrecht. Samen met Anne Marie Musschoot
(Universiteit Gent) vormt hij de hoofdredactie van de nieuwe Nederlandse
literatuurgeschiedenis.
[arie.j.gelderblom@let.uu.nl]
JOHAN KOPPENOL is hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de literatuur van de Gouden
Eeuw.
[jm.koppenol@let.vu.nl]
HENRIETTE LOUWERSE is als docent Nederlands verbonden aan de vakgroep
Germanic Studies van de University of Sheffield. Zij geeft daar taalverwerving
en literatuur en doet onderzoek op het gebied van de moderne letterkunde. In
december 2006 verdedigde zij met succes haar proefschrift over het werk van
Hafid Bouazza.
[h.louwerse@shef.ac.uk]
LUT MISSINNE is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de
Westfälische Wilhelms-Universität. Ze is redacteur van nachbarsprache
niederländisch, Nederlandse Letterkunde en Ons Erfdeel. Haar onderzoek betreft
de literatuur van het interbellum, autobiografische literatuur en Nederlandse
literatuur in vertaling.
[lut.missinne@uni-muenster.de]
ANNE MARIE MUSSCHOOT is ere-hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde
en Algemene literatuurwetenschap aan de
MONA ARFS
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Universiteit Gent en samen met Arie J. Gelderblom hoofdredacteur van de
nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
[annemarie.musschoot@ugent.be]
JENNEKE OOSTERHOFF is als Senior Lecturer in Dutch Studies verbonden aan
het Department of German, Scandinavian and Dutch aan de University of
Minnesota (ooste003@umn.edu). Zij is tevens presidente van de American
Association for Netherlandic Studies
[www.netherlandicstudies.org]
KOEN RYMENANTS is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen
verbonden aan de subfaculteit Literatuurwetenschap van de K.U. Leuven, waar
hij onderzoek verricht naar de Nederlandse literatuur van het interbellum.
[koen.rymenants@arts.kuleuven.be]
CHRISTINE SAS studeerde in Antwerpen en Londen en is verbonden als docent
aan het departement Nederlands van University College London, waar zij
taalverwerving en sociolinguistiek geeft. Ze is medeauteur van de /Routledge
Intensive Dutch Course /(2006).
[c.sas@ucl.ac.uk]
CARL DE STRYCKER is assistent voor moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Gent. Hij is redacteur van de Poëziekrant en recenseert voor
verschillende tijdschriften. Hij bereidt een proefschrift voor over de invloed
van Paul Celan op de Nederlandstalige literatuur.
[carl.destrycker@ugent.be]
ROEL VISMANS is Senior Lecturer in Dutch aan de University of Sheffield en
redacteur van Neerlandica extra Muros.
[r.vismans@sheffield.ac.uk]
AD ZUIDERENT is universitair docent Nieuwere Nederlandse Letterkunde aan
de Vrije Universiteit te Amsterdamat.
[zuiderent@let.vu.nl]
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[Internationale neerlandistiek mei 2008]
Jeroen Dewulf
‘Wanneer ik dronken ben, word ik vreemdeling’
De identiteitsproblematiek van Tip Marugg in multicultureel
perspectief
In 1991 pleitte wijlen André Lefevere op een congres voor neerlandici in Berkeley
voor een versterkte interesse in de extramurale neerlandistiek voor de Antilliaanse
en Surinaamse literatuur. Hij vestigde er toen al de aandacht op dat de discussie
omtrent de identiteitsproblematiek in een multiculturele context een belangrijk
onderzoeksthema in de neerlandistiek zou worden.1 Met de dood van Tip Marugg
verloor deze literatuur in april 2006 één van haar grootste schrijvers. Wie vandaag
zijn eersteling Weekendpelgrimage uit het jaar 1957 herleest, is verrast dat vragen
die vandaag zo prominent aanwezig zijn in wat we - bij gebrek aan een betere term
- ‘migrantenliteratuur’ plegen te noemen, toen al door deze Antilliaanse schrijver
gethematiseerd werden. Op het eerste gezicht lijken Maruggs romans niet veel meer
dan wat filosofische overpeinzingen in een exotisch kader, maar achter het tragische
lot van de ik-figuur schuilt een diepgaande maatschappelijke problematiek. In
navolging van Lefevere wil ik op basis van een analyse van Maruggs werk aantonen
dat een historisch-sociologische interpretatie van Nederlandstalige Caribische
literatuur het inderdaad mogelijk maakt om de tegenwoordig zo immens populaire
multiculturele identiteitsproblematiek binnen de neerlandistiek in een bredere context
te plaatsen. Meer docentschappen neerlandistiek in het buitenland bieden in hun
programma een cursus postkoloniale literatuur over Indonesië aan, waar vaak ook
studenten (Zuidoost-)Aziatische studies interesse voor tonen. Tijdens de laatste
IVN-congressen werd er terecht op gewezen dat er ondertussen voldoende
studiemateriaal over Suriname en de Antillen bestaat om daar een cursus
Nederlandstalige Caribische literatuur en cultuur aan toe te voegen.2 Niet alleen vormt
een dergelijke cursus een verrijking voor de neerlandistiek extra muros, ook krijgen
we hierdoor de kans om een interdisciplinaire brug te slaan naar vakgroepen waar
neerlandici zelden contact mee hebben zoals Latijns-Amerikaanse of
Afro-Amerikaanse studies.
‘De Antilliaan is een migrant’, schreef Wim Rutgers in zijn Antilliaanse anthologie
Tropentaal (16). Migratie vormt inderdaad een essentieel element in de
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Caribische identiteit. Op Sint-Maarten, bijvoorbeeld, is meer dan 70% van de
bevolking niet van dit eiland afkomstig. De traditionele metafoor van een volk, een
taal of een cultuur in de vorm van een boom, vast geworteld in de vaderlandse bodem,
is er daarom ook onbruikbaar. Lange tijd was men geneigd om dit als een gemis te
beschouwen, maar terwijl Antillianen vroeger jubelden over elk beetje interesse uit
Europa, zijn het tegenwoordig westerse intellectuelen die dankbaar gebruik maken
van Caribische denkmethodes. Dankzij de mondialisering zijn we immers in zekere
zin allemaal Antilliaan aan het worden. In navolging van wat Gilles Deleuze en Félix
Guattari in Rhizomes een ‘nomadische identiteit’ hebben genoemd, gebruikt men in
de Caraïben de metafoor van de mangrove ter illustratie van wat als het wezen van
de Caribische identiteit wordt beschouwd: een tropische wortelboom die stelselmatig
nieuwe stammen ontwikkelt en daardoor voortdurend in beweging is. Identiteit dus
als een ‘perpétuel processus’, zoals de Martinikaanse auteur Éduard Glissant dit
eeuwigdurende creoliseringproces heeft genoemd.
Deze ‘nomadische’ identiteit vinden we ook terug bij de schrijver Silvio Alberto
- ‘Tip’ - Marugg, die in 1923 in de wijk Otrabanda in Willemstad werd geboren. Zijn
beide ouders waren weliswaar Curaçaoënaars, maar zijn vader was van Zwitserse
afkomst, terwijl zijn moeder in Venezuela was opgegroeid. De familienaam Marugg
stamt uit het plaatsje Klosters in het kanton Graubünden. Tegenwoordig is dit
Bündnerische stadje in de buurt van Davos een luxueus skiresort, maar in de
negentiende eeuw heerste er bittere armoede. Onder de vele duizenden die toen naar
Amerika emigreerden, hadden sommigen de Caraïben als eindbestemming. Van hun
nakomelingen zouden er enkele een wezenlijke invloed op de literatuur uitoefenen,
want naast Marugg zijn ook de Bonairiaan Cola Debrot, de Curaçaoënaar Pierre
Lauffer en Edgar Mittelholzer, de bekendste romancier van Guyana, nazaten van
Helvetische emigranten.

Taal en stijl
Maruggs moeder sprak geen Nederlands. Thuis werd Papiaments en Spaans
gesproken.3 Zoals bij veel schrijvers voor wie het Standaardnederlands niet de
moedertaal is (denk aan Benali, Bouazza en niet zelden ook Vlaamse dialectsprekers),
kenmerkt Maruggs literatuur zich door een barok, bijna maniëristisch taalgebruik.
Critici waren vaak geneigd om zijn woordgebruik en schrijfstijl in contextuele zin
vanuit het milieu van herkomst te verklaren. Zijn stijl werd stelselmatig als kleurrijk,
grillig, fel, exotisch, tropisch, zelfs als ‘on-Nederlands’ gekenmerkt.4 Marugg voelde
zich daar behoorlijk ongemakkelijk bij. Hoewel toen de uitdrukking
‘knuffelallochtoon’ nog niet bestond, is dat misschien wel het meest geschikte woord
om de irritatie weer te geven die uit een interview met Jos de Roo blijkt: ‘Ze denken
in Holland zeker: weer een inboorling die lezen en schrijven geleerd heeft, dat is
toch al heel mooi.’
Marugg heeft een duidelijke voorkeur voor de monologue intérieur. Hij gebruikt
het Nederlands niet primair als een taal om te praten, maar om gedachten en gevoelens
onder woorden te brengen. Pim Heuvel en Freek van Wel mogen in
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Met eigen stem (1989) dan wel beweren dat hij ‘het fraaiste Nederlands [schrijft] dat
hij vlekkeloos hanteert’ (136), het kan niet worden ontkend dat het schrijven bij
Marugg duidelijk niet vanzelf gaat. Hij is een stilist, werkt traag, schrijft en herschrijft
tot hij eindelijk het juiste woord te pakken heeft. Een goed woordenboek is daarbij
al even belangrijk als een pen. Zijn liefde voor het woordenboek ging gepaard met
een passie voor de bijbel. Vooral het boek Genesis, toen alles nog zo puur was, en
de allesvernietigende Apocalyps konden Marugg boeien. Vandaar de vele archaïsmen,
het metaforische woordgebruik5 en de profetische, hallucinatoire beelden zoals in
het laatste hoofdstuk van De morgen loeit weer aan, als de auteur zijn eigen schepping
weer in het Niets laat verdwijnen:
Hoge vloedgolven versplinteren de kusten en verzwelgen de steden en
dorpen aan de kuststroken van de Zuid-Amerikaanse driehoek.
Vissersboten, vrachtschepen en olietankers worden op het land geworpen;
uit de tankers vloeit dik zwart bloed terug naar zee. Hoge muren water,
slijk en steen stuiven van de berghellingen van het continent en verdelgen
al wat leeft in de dalen. Het geluid van de insekten blijft aangroeien en
overstemt het geraas van de grondverschuivingen en bergstortingen, een
helse kakofonie nu die de trommelvliezen van alle overgebleven mensen
en gewervelde dieren verscheurt. Roofdieren spoeden zich uit de wouden
en stuiven in razernij aan op de bewoonde gebieden. Pijngeluiden van
mens en dier weergalmen over het vasteland, maar geen die de ander hoort,
omdat zij allen doof zijn geworden. Dan pas zwijgen de krekels en de
sprinkhanen en samen met de kevers en de oorwormen en de kleurloze
springstaarten storten zij zich op de leeglopende bossen, waar zij al het
groen verslinden (1988, 139 e.v).
Deze drang naar zuiverheid die in zijn uiterste consequentie naar de totale vernietiging
leidt, hangt nauw samen met Maruggs cynische kijk op de wereld. Net zoals de Duitse
geograaf Alexander von Humboldt in zijn beschrijving van Latijns-Amerika telkens
weer een panoramisch uitkijkpunt opzoekt waarop hij een Europese harmonie in de
natuur der tropen projecteert, heeft ook Marugg een voorliefde voor bergtoppen en
rotskliffen van waar een harmonische blik zonder storende menselijke aanwezigheid
mogelijk is. Toch eindigen ook daar de fantasieën van de ik-verteller over een
prekoloniale zuiverheid steevast in bittere ontkenning en ironie:
In idiote momenten heb ik soms het verlangen dat er sneeuw viel. Dat alle
dingen op het eiland gehuld zouden worden in een dunne laag blanke
sneeuw, die alles tot in de kern zou verkoelen. Daarna moet de tropenzon
verschijnen en de sneeuw langzaam doen verdwijnen. Even zou dan alles
behangen zijn met kille guirlandes van koude, glinsterende juwelen. Daarna
zou alles droog en nieuw en schoongewassen
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zijn. Maar dit is natuurlijk een idiote gedachte. Trouwens ik heb nooit
sneeuw gezien (1958, 103).
Typerend voor Maruggs romans is dat de vertelde tijd heel kort is. In
Weekendpelgrimage en De morgen loeit weer aan is dat welgeteld één nacht, terwijl
De straten van Tepalka eigenlijk één lange hallucinatie is. Ook de fysieke ruimte is
klein en blijft meestal beperkt tot de eigen woning, de auto, de bar of het bed.
Handelingen zijn net zo zeldzaam als dialogen, maar het gebrek aan intrige wordt
gecompenseerd door een strakke structuur. Elk hoofdstuk lijkt een verhaal op zichzelf,
maar wat op het eerste gezicht een aaneenschakeling van willekeurige spiegelingen,
flashbacks en contrasten lijkt, blijkt bij een zorgvuldige analyse een perfect gesloten
geheel te vormen.6 Opvallend is de cyclische structuur, waarbij in het laatste hoofdstuk
weer bij het begin van de roman wordt aangesloten. In het geval van
Weekendpelgrimage kon Harry Theirlynck zelfs aantonen dat wie een lijn trekt tussen
de verschillende bars die door de ik-figuur in de loop van het verhaal bezocht worden,
het beeld van een rozenkrans ziet verschijnen (22). En dat net in een roman waarin
een auteur met zijn christelijk verleden afrekent!
Deze verstopte contradictie verwijst naar een ander kenmerk van Maruggs stijl:
het constante wisselspel van tegenstellingen als zwart-blank, licht-donker, liefde-haat,
dag-nacht, dat in zijn extreme vorm herinneringen oproept aan Harry Mulisch'
coincidentia oppositorum. In het geval van Marugg weerspiegelt dit dualisme in de
eerste plaats de gespletenheid van de blanke ik-figuur op een tropisch eiland met een
zwarte meerderheid:
Of zou de boom mij toeroepen: Wat zoek je hier? Je hoort niet thuis op
dit eiland. Als je over straat loopt, doet de sterke wind je lange haren in
je gezicht vallen. Als je naar het strand gaat, brandt de felle zon je huid
stuk en de zoutige damp die uit de zee opstijgt, doet je lippen barsten.
Of zou hij zeggen: Je bent een vriend en je bent thuis. Je houdt van de
massale rotsklompen die op de avontuurlijkste wijze op de heuvelhellingen
zijn gestapeld. Je houdt van het bulderen van de golven tegen de loodrecht
uit zee oprijzende noordkust (1958, 165 e.v.).
Marugg geeft bijzondere aandacht aan de socio-historische context waarbinnen hij
schrijft en is heel nauwkeurig met het verstrekken van historische gegevens. Dit staat
evenwel in schril contrast met de onzekerheid die door het vertellerperspectief wordt
gecreëerd. Alle romans worden immers vanuit het perspectief van een ik-figuur
verteld die ofwel halfdronken of koortsig is, zodat de lezer nooit precies weet wat
in de gedachtestroom van de verteller werkelijkheid en wat verzinsel is.
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De heremiet van Pannekoek
Met de onlangs overleden Boeli van Leeuwen (1922-2007) en Frank Martinus Arion
(o1936), behoorde Tip Marugg tot de ‘grote drie’ van de Nederlandstalige Antilliaanse
literatuur. Zijn roman Weekendpelgrimage, het verhaal van een lange nacht, waarin
de held zich van kroeg tot kroeg sleept en daarbij het trieste lot van zijn eiland op
tragische wijze herbeleeft, was het eerste werk uit de Nederlandse Antillen dat in het
Engels vertaald zou worden. Het verscheen in 1960 bij de Britse uitgeverij Hutchinson
onder de titel Weekendpelgrimage. Het werd geen verkoopsucces, net zomin als de
Duitse vertaling van De morgen loeit weer aan (1988) dat in 1993 - het jaar waarin
Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter Buchmesse ‘gastland’ waren - onder de
titel Auch Vögel sterben im Morgenblau bij de kleine uitgeverij Twenne Verlag in
Berlijn verscheen.
Nochtans was het deze roman, waarin een oudere man in het gezelschap van zijn
honden en een grote voorraad whisky op zijn leven terugblikt, die Marugg in
Nederland bekend had gemaakt. Dit mede dankzij een nominatie voor de
7
AKO-literatuurprijs. Terwijl de interesse voor Weekendpelgrimage en het in 1967
verschenen De straten van Tepalka beperkt was gebleven tot een kleine kring van
liefhebbers, belandde De morgen loeit weer aan onverwacht op de bestsellerlijst.
Het ironische daaraan was, dat Marugg deze roman naar verluidt niet eens had willen
uitgeven. Eenentwintig jaar lang had hij aan dat ene boek zitten schaven tot Maritza
Eustatia, de bibliothecaresse van de Universiteit der Nederlandse Antillen, het bij
een bezoek in haar handtas liet glijden terwijl de schrijver net zijn honden aan het
opsluiten was. Thuis typte ze het manuscript over en stuurde het daarna zo snel
mogelijk naar Maruggs uitgever in Amsterdam.8
Deze anekdote is maar een van de vele merkwaardige verhalen die over Marugg
de ronde doen. Nadat hij in 1970 als journalist bij de public relations-afdeling van
Shell vervroegd met pensioen was gegaan, leefde hij teruggetrokken van de
buitenwereld in de westelijke helft van het eiland (Band'abou), bij het Landhuis
Pannekoek. Zo kreeg Marugg al snel het etiket ‘heremiet van Pannekoek’ of ‘de
dunste schaduw van het eiland’ opgeplakt en ontstond de mythe van de wereldvreemde
poëet, die alleen met een goede fles whisky te benaderen was en dan bij voorkeur
rond vijf uur 's middags, als de kater van gisteren al uitgeslapen en die van vandaag
nog in de maak was.
Marugg zelf deed geen moeite om zijn reputatie als de Joseph Roth van de
Nederlandse literatuur te ontkrachten. Integendeel, in zijn boeken cultiveerde hij zijn
overmatig alcoholgebruik als ideale inspiratiebron, waarbij hij tot in details wist uit
te leggen hoeveel blikjes bier je tussen de vele whiskyglazen door dient te drinken
om niet te slap (van het bier), maar ook niet te agressief (van de whisky) te worden.
De bedevaart waarop de titel Weekendpelgrimage een allusie is, voert de hoofdfiguur
hooguit naar de heiligdommen van Koning Alcohol, waar niet wijwater maar whisky
voor reiniging en loutering zorgt. Maruggs romans lijken dan ook op het eerste gezicht
niet veel meer te zijn dan een reeks gedachtespinsels die in een roes zijn
neergekrabbeld. In de schaarse interviews die hij bereid was toe te staan, deed hij er
graag nog een schepje bovenop. In
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een gesprek met Hans Vaders trok hij een parallel naar het Oude Testament, ‘waar
het ook druipt van de sterke middelen’, omdat ‘alcohol de overtreffende trap van
alles [is]’. En verder: ‘Drinken is een middel om jezelf te zijn. (...) Iemand die nadenkt
over het leven (...) heeft alcohol nodig’ (Vaders 1979, 6 e.v.).9
Alcohol is bij Marugg geenszins een bron van plezier, maar heeft eerder de functie
van pijnstiller. De grondtoon van zijn literatuur is dan ook allesbehalve vrolijk, want,
zo schrijft hij in Weekendpelgrimage: ‘Wanneer ik dronken ben, pleeg ik altijd
zelfmoord. Wanneer ik dronken ben, word ik vreemdeling; ik voel dan dat ik niet
thuis hoor in de kring of de plaats waar ik mij bevind’ (121). Dit citaat brengt ons
meteen bij twee andere sleutelwoorden die onvermijdelijk met het werk van Marugg
in verbinding worden gebracht: dood en identiteit.
In alle boeken van Marugg is sprake van zelfmoord of toch minstens de poging
daartoe. Zelfmoord wordt niet als een vlucht van het leven gezien, maar veeleer als
een bekroning ervan, als ‘de meeste zuivere manier om een leven af te sluiten, waarvan
de geboorte tegelijkertijd ook een terdoodveroordeling betekent’, zoals Marugg het
ooit in een radio-interview met Rob van Olm verwoordde.10 In De morgen loeit weer
aan wordt een natuurfenomeen met een gelijkaardige boodschap beschreven. De
verteller beklimt er de Grote Berg en schildert hoe ‘vogels sterven in het
ochtendblauw’:
[D]e vogels [stijgen] met een scherp gekrijs uit de toppen van de bomen
op en rijzen met heftige bewegingen van de vleugels nagenoeg loodrecht
naar omhoog. Hun gemeenschappelijk geluid in de vorm van korte
doordringende kreten is over grote afstand hoorbaar. Plotseling strekken
zij alle de vleugels, hun geschetter verstomt en even lijkt het alsof zij
onbeweeglijk op één punt in de lucht blijven hangen. Maar reeds vliegen
zij dan vooruit, recht op de rotswanden aan, het zonlicht blinkend op hun
gele koppen en hardgroene vleugels. Even voor zij de stenen muur raken
stijgen zij met een scherpe bocht weer omhoog, gaan rakelings langs de
rotstoppen en verdwijnen in oostelijke richting, de nieuwe zon tegemoet.
Maar drie of vier van de vogels remmen hun pijlsnelle glijvlucht niet af
en schieten niet omhoog; zij blijven regelrecht aansuizen op de rotswand
en slaan te pletter (21).
De verklaring voor deze merkwaardige vorm van zelfmoord ligt volgens de verteller
bij de impotentie van oudere vogels. Doordat ze niet meer in staat zijn de paringsdaad
te verrichten, nemen ze met een laatste daad afscheid van hun bestaan.
De gedachte, er niet (meer) bij te willen horen, loopt als een rode draad door het
oeuvre van Marugg. Het is, zoals reeds aangegeven, in de eerste plaats een kwestie
van ras en van de onzekerheid of blanken wel thuishoren op een tropisch eiland waar
de felle zon zo door een blanke huid heen brandt - vandaar ook de titel van Maruggs
dichtbundel uit 1976: Afschuw van licht. Deze isolatie bestond ook op religieus
gebied. Terwijl de zwarte bevolking op het eiland bijna
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uitsluitend katholiek is, werd hij als lid van de blanke elite gereformeerd opgevoed.
Toch besloten zijn ouders om hem naar school te sturen bij de fraters in het
Sint-Thomascollege, waar hij - samen met een enkele joodse medescholier - van de
godsdienstles uitgesloten bleef en daardoor ook op school een eenzaat bleef. Veel
critici waren derhalve geneigd om de identiteitsproblematiek in het werk van Marugg
uitsluitend vanuit diens eigen biografie te verklaren.11 Sommige gingen daarbij zover
dat ze de ik-verteller volledig met de auteur vereenzelvigden, zoals bijvoorbeeld Pim
Heuvel in zijn bespreking van Marugg voor het Kritisch Literair Lexicon12 of Alle
Lansu in Het Parool13.
In zekere zin heeft Marugg daar zelf toe bijgedragen door meermaals het
autobiografische karakter van zijn werk te benadrukken.14 Men had het daarom - in
navolging van Cola Debrot (1985, 198) - over ‘tropisch existentialisme’ en meende
in Marugg een exotische variant op Jan Walravens of Pierre H. Dubois te moeten
zoeken.15

Spiegelfunctie
Toch is er een verschil. Thema's zoals alcoholisme, zelfmoord en zuiverheid zijn
zeker terug te voeren naar bepaalde aspecten in het leven van Marugg, maar ze zijn
meer dan dat. Het is geen toeval dat hij er zelf op heeft gewezen dat journalisten
stelselmatig de fout maakten om in een gesprek de bevestiging te zoeken van hun
interpretatie van zijn werk. Zijn cynische commentaren over alcohol, vrouwen en
zelfmoord, die journalisten gretig neerpenden, moeten dan ook met de nodige reserve
bekeken worden.16 Zo heeft: Carel de Haseth erop gewezen dat Marugg buitenlandse
gasten maar al te graag naar de mond praatte, ze daarna meer liet drinken dan goed
voor ze was en uiteindelijk zoals de sluwe spin in de Antilliaanse Nanzi-verhalen
om de tuin leidde.17
Het resultaat is dat men zich in de secundaire literatuur vaak zo sterk op de mens
Marugg heeft geconcentreerd dat men de specifiek Antilliaanse context uit het oog
verloor. Volgens P.H. Dubois, bijvoorbeeld, zijn de Antillen in Weekendpelgrimage
‘voor de essentie van de roman niet meer dan decor’ (vgl. Rutgers, 1996: 301).
Daarbij vergeet hij dat de ik-figuur in Maruggs romans een spiegelfunctie heeft die
moeilijk los kan worden gezien van de Antilliaanse maatschappij. De meest
diepgaande interpretaties van Maruggs werk zijn dan ook te vinden bij critici die met
de sociale en historische problematiek van de eilandengroep vertrouwd zijn. Terecht
heeft Michiel van Kempen er in Surinaamse schrijvers en dichters (1989) op gewezen
dat er inzake identiteit een levensgroot verschil bestaat tussen Europese auteurs en
auteurs uit de postkoloniale wereld: terwijl Europeanen bij het woord ‘identiteit’
geneigd zijn om naar hun eigen navel te staren, is de navel bij postkoloniale auteurs
verbonden met een navelstreng (61). Met andere woorden: Als postkoloniale auteurs
over zichzelf schrijven, gaat het in de regel niet uitsluitend over een individu, maar
over iemand die met een bepaalde groep, een volk of een cultuur verbonden is.
Ter illustratie kan hier het thema zuiverheid worden aangesneden. In zijn bespreking
van Maruggs debuutroman verklaart Alle Lansu dit verlangen naar
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het zuivere en pure vanuit de seksualiteit en eenzaamheid van de (altijd ongetrouwd
gebleven) Marugg. Ook J.M.J. Sicking gaat in zijn analyse van De morgen loeit weer
aan (1989) op het thema zuiverheid in, maar hoewel hij aangeeft dat de persoonlijke
visie van Marugg onlosmakelijk verbonden is met Curaçao, het Caribisch gebied en
Zuid-Amerika, onderbouwt hij dit niet. Veelmeer interpreteert hij het begrip zuiverheid
vanuit de (Europese, romantische) traditie van ‘het absolute, het eeuwige, het wezen
en de oorsprong der dingen’ (5).
Daarbij onderschatten deze critici hoe belangrijk het woord ‘zuiverheid’ in een
Latijns-Amerikaanse context wel is. In de eerste plaats wordt zuiverheid er met het
prekoloniale verleden in verbinding gebracht. Deze traditie begon met Columbus,
die zichzelf en de rest van de wereld er in zijn dagboek trachtte van te overtuigen,
het paradijs te hebben ontdekt. Na hem zouden ook Vespucci, Raleigh en anderen
Amerika als een cultuurloos continent vol natuurschoon presenteren, als een - letterlijk
- Nieuwe Wereld, waar ook de (indiaanse) mens nog zoals bij het begin der schepping
leeft: onbedorven, zuiver en in harmonie met de natuur. Het is geen toeval dat Marugg
in zijn tweede roman het imaginaire Tepalka ergens in het Amazonegebied situeert,
‘omgeven door eeuwenoude bossen die in hun ondoorgrondelijk groen het geheim
bewaren van een vergaan koninkrijk’ (123). Nergens is de mythe van de ongerepte
natuur immers sterker dan bij het Amazonewoud. Tekenend daarvoor zijn
uitdrukkingen zoals ‘fôret vierge’, ‘virgin forest’ of het Nederlandse ‘oerwoud’: ze
verwijzen allemaal naar een natuurlandschap dat maagdelijk schoon en zuiver is
gebleven. Deze paradijselijke visie hangt evenwel nauw samen met een gevoel van
decadentie, dat in de eerste plaats met de koloniale overheersing, maar later ook met
de nefaste gevolgen van wild kapitalisme, milieuvervuiling en massatoerisme wordt
verbonden.
Op Curaçao associeert men dit verlies van zuiverheid steevast met de komst van
Shell. De bouw van een raffinaderij voor de verwerking van ruwe olie uit Venezuela
in 1916 zou het eiland immers definitief veranderen. De traditionele maatschappij
werd erdoor uit het evenwicht gebracht en de bevolking diende zich in snel tempo
aan een modern industrieel leven aan te passen. In Weekendpelgrimage wordt deze
dramatische ingreep door het vellen van een machtige indju-boom gesymboliseerd.
Niet toevallig zijn het Portugese werklieden die ‘naar de aanwijzingen van een
zwetende Europese voorman in een kort wit broekje en met een enorme tropenhelm’
de eeuwenoude boom komen omhakken (137). Zij waren dan ook met vele duizenden
vanuit het eiland Madeira naar Curaçao geëmigreerd toen Shell er een raffinaderij
bouwde. De val van de indju-boom wordt als de eerste stap naar de decadentie van
het eiland beschreven:
Na de indju volgden andere bomen en na de bomen kwamen nieuwe
dingen: levensgrote reclameplaten aan de kant van de buitenweg, waarvan
de schreeuwerige kleuren schril afstaken tegen het dorre landschap; een
idioot klein kerkje aan de overkant van de haven met
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het idiote bordje ‘God is Liefde’ boven de deur; een vuile olielaag ging
het binnenwater bedekken; de stranden werden mismaakt, zware trucks
reden af en aan en haalden het zand weg; een zendstation werd gebouwd
en hoge masten rezen uit de grond en brachten dat jaar zeer veel regen;
honderden windmolens werden gebouwd die dag in dag uit het grondwater
opzogen; de kibra-hacha bloeide niet meer. En de mensen volgende de
nieuwe dingen, want het eiland was geen eiland meer (139).
Het verlies van een paradijselijke zuiverheid is ook het centrale thema van Maruggs
In de straten van Tepalka. De ziekte van de ik-figuur weerspiegelt er in zekere zin
de toestand van het hele Latijns-Amerikaanse continent:
Ergens in mijn binnenste knapt iets, mijn keelgat spert zich wagenwijd
open en als bij een warme springbron wordt het lauwe spul met kracht
naar buiten gespoten en slaat tegen het gaaswerk van het deksel en valt
dan langzaam terug in de vorm van duizend dunne, glibberige stalactieten.
Het houdt niet op. Ik blijf kotsen. Maar nu niet met zulk een geweld als
bij de eerste orale ejaculatie. Nu borrelt het zure braaksel langzaam op,
overvloedig, slijmerig, smerig, overspoelt mijn kin en keel en ik voel mijn
borst en oksels nat worden van de korrelige vloeistof. In de kwijlvloed
herken ik kleine deeltjes rijst en vlees en geroosterd brood. Dan lopen ook
mijn neus en ogen vol (142).
Het braaksel, de urine, het zweet en fecaliën scheppen er een sfeer die doet denken
aan de cynische woordspeling ‘América Latrina’: het zuiden van Amerika als de
latrine van het rijke en machtige noorden. Het is dan ook veelzeggend dat El Indio,
de enige figuur in deze roman voor wie het regenwoud nog echt een thuis is,
uiteindelijk zelfmoord pleegt.
Daarnaast is zuiverheid in de Latijns-Amerikaanse traditie ook onlosmakelijk met
rassenkwesties verbonden. ‘Limpieza de sangre’, zuiverheid van bloed, was een
essentieel element in de Spaanse (en in mindere mate ook de Portugese) koloniale
politiek. Wat vaak vergeten wordt, is dat de koloniale expansie door de Iberische
koninkrijken als een directe voortzetting van de Reconquista werd beschouwd. De
verdrijving van de moslims en later ook van de joden uit het Iberisch schiereiland
had er tot een bijna obsessieve drang naar zuiverheid geleid. De afwezigheid van
‘vreemd’ bloed (van joden of moslims) werd een bepalende factor in de
maatschappelijke hiërarchie: hoe ‘zuiverder’ het bloed, hoe voornamer de familie.
Rassenmenging mag dan vandaag als een typisch kenmerk van Latijns-Amerikaanse
culturen worden beschouwd, lange tijd was net in dat continent elke vorm van
bloedmenging problematisch. Er bestonden tabellen die tot op 1/64ste de graad van
bloedzuiverheid vastlegden en elke menging met indiaans of Afrikaans bloed
betekende onverbiddelijk een stap terug in de hiërarchie van wat Michael Horowitz
de ‘color-class pyramid’ heeft
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genoemd. Zo kon een mulattin (dochter van een blanke vader en een zwarte moeder)
dankzij een relatie met een blanke man haar kinderen (quarterones) naar een hogere
graad doen opklimmen, terwijl kinderen uit een relatie met een zwarte man (zambo's)
nog dieper wegzakten dan zijzelf. Pas na de Eerste Wereldoorlog ging men langzaam
anders aankijken tegen rassenmenging, waarbij het werk van sociologen zoals de
Mexicaan José Vasconcelos Calderón (La raza cósmica, 1925) en de Braziliaan
Gilberto Freyre (Casa grande e senzala, 1933) een baanbrekende rol zouden vervullen.
Vasconcelos en Freyre stelden dat de promiscuïteit van de Iberiërs in hun kolonies
tot het ontstaan van een nieuwe cultuur in de tropen had bijgedragen en dat daarom
de kracht van het Latijns-Amerikaanse volk in de rassenmenging te zoeken was.18
Zij herinterpreteerden eeuwenlange mixofobie als mixofilie en huldigden de eens
als dégénérés verachte ‘halfbloeden’ (mestiezen, mulatten) als het ras van de toekomst.
Niet zonder naïviteit celebreerde Jorge Freyre Brazilië, dat pas in 1888 de
slavenhandel had afgeschaft en nooit ook maar één enkele sociale maatregel ten
voordele van de zwarte bevolking had getroffen, als het land dat dankzij ongebreidelde
rassenmenging een probleem had opgelost, waar de rest van de wereld nog niet eens
aan toe was. Op de Antillen ging de appreciatie van rassenmenging gepaard met de
opkomst van wat men ‘Antillianiteit’ heeft genoemd, het besef van de waarde van
de eigen, creoolse cultuur. 1943, het jaar waarin het driemanschap Julio de Palm,
Pierre Lauffer en René de Rooy onder het pseudoniem Julio Perrenal een bundel met
liederen in het Papiaments uitbrachten, geldt daarbij als het scharniermoment voor
Curaçao.19 De invloed van Vasconcelos en Freyre is ook bij Marugg merkbaar. In
Weekendpelgrimage bijvoorbeeld, waar de ik-figuur haar hoop voor de toekomst
met ‘een sterke, jonge mulattengeneratie’ verbindt, ‘die het fysieke vermogen en
vooral de psychische evenwichtigheid zal bezitten voor de opbouw van het eiland’
(41).

Benauwd bewustzijn
Ook op de Nederlandse Antillen heeft bloedzuiverheid een essentiële rol bij de sociale
hiërarchie gespeeld. Dit zeker bij de blanke elite op de eilanden, waar de segregatie
door middel van de taal en de religie zelfs nog sterker werd benadrukt dan op het
Latijns-Amerikaanse continent. De positie van de ‘shons’ (heren) op Curaçao, die
in de boeken van Marugg centraal staat, kan dan ook niet los worden gezien van de
rol die het eiland ooit speelde in de internationale slavenhandel. De oorspronkelijke
reden voor de verovering van eilanden in de Antillen door de West-Indische
Compagnie was de aanwezigheid van zoutpannen, maar tegen het midden van de
zeventiende eeuw ontwikkelde zich vooral Curaçao tot een centrum van de
internationale slavenhandel. In tegenstelling tot Suriname kende Curaçao zelf maar
weinig grote plantages. Slaven werden in de eerste plaats als koopwaar beschouwd.
Minderwaardige slaven die op de markt maar weinig zouden opbrengen, zogenaamde
‘manquerons’, werden meestal als huispersoneel ingezet. Wanneer ze niet voldeden,
stuurde men ze als straf naar de zoutmijnen op Bonaire.
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Een gevolg daarvan was een duidelijke scheiding tussen de wereld van de heren en
die van de slaven. Het Nederlands bleef de taal van de blanke elite, net zoals de
gereformeerde kerk voorbehouden was aan de blanke bovenlaag. Blank zijn op de
Antillen was dan ook iets helemaal anders dan blank zijn in Europa; het betekende
in de eerste plaats: niet zwart willen worden. De standenstructuur die zo werd
gehandhaafd was doordrenkt van de noodzakelijkheid om zich als blanke minderheid
- als ‘protestant blanku’ - gescheiden te houden van de rest van de bevolking.
Tekenend hiervoor is de liefdesrelatie tussen de ik-figuur in Maruggs
Weekendpelgrimage en de mulattin Altagracia. Zij beseft dat hij nooit met haar zal
kunnen trouwen vanwege het verschil in huidskleur. Jongens uit voorname families
kiezen uiteindelijk toch altijd voor blanke meisjes, die ‘rein en onschuldig worden
bewaard’ (152). Anders dan in Cola Debrots Mijn zuster de negerin (1935), waar
een gelijkaardige verhouding ook onmogelijk is, maar toch tot de positieve conclusie
leidt dat blank en zwart - letterlijk - familie van elkaar zijn, eindigt de interraciale
relatie bij Marugg in een verkrachting, waarbij de blanke man het zwarte meisje naar
Latijns-Amerikaanse traditie tot een lustobject degradeert.
Toen Nederland in 1863 als een van de laatste landen ter wereld de slavernij
afschafte, kreeg de zwarte bevolking niet alleen de vrijheid, maar meteen ook de
nationaliteit van een land, waar ze op geen enkele manier mee verbonden was. Voor
de blanke elite betekende 1863 het einde van een tijdperk. Bijzonder pijnlijk voor
haar was het verlies aan invloed toen Shell naar de eilanden kwam. Met lede ogen
moest de elite van weleer vaststellen dat haar traditionele machtspositie door
ingenieurs, ambtenaren en managers uit Nederland werd bedreigd. Deze ‘macamba's’
hadden niet alleen een betere opleiding genoten, maar brachten ook een totaal andere
Nederlandse cultuur mee dan wat op de eilanden sinds de zeventiende eeuw
krampachtig als ‘het ware Nederlanderschap’ was gecultiveerd. Zij, die ooit als heren
op de plantage heersers over leven en dood waren geweest, voelden zich ontmaskerd
als een karikatuur uit een vergaan tijdperk. In Weekendpelgrimage wordt dit oude
protestantse geslacht door de romanfiguur Oswald vertegenwoordigd. Het feit dat
een zwarte Antilliaan het waagt om in ‘zijn’ club een whisky-soda te bestellen, ervaart
hij als een persoonlijke belediging:
Het laatste bolwerk is gevallen. En wat erger is, zonder slag of stoot
gevallen. En wat is het excuus dat men geeft? Wij leven niet meer in 1900,
de tijden zijn veranderd. Natuurlijk zijn de tijden veranderd, maar de
mensen, zijn de mensen veranderd? Waarom kunnen twee gemeenschappen
die driehonderd jaar lang onder eenzelfde dak maar geheel apart van elkaar
hebben bestaan, niet worden gehandhaafd (39)?
De decadentie van de blanke elite vindt een perfecte weergave in het nihilisme van
Marugg. Hij verdrinkt haar achterhaalde idealen in whisky en velt met schijnbaar
nonchalante ironie een vernietigend oordeel over de drang naar
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zuiverheid in ras, taal en godsdienst die de Antilliaanse maatschappij eeuwenlang
verziekte. Marugg was inderdaad een eenzaat die veel dronk, maar veel sterker dan
de eigen biografie weerspiegelt het lot van de ik-figuur in zijn romans de isolatie,
frustratie en culturele schizofrenie van een bevolkingsgroep die zich op basis van
een essentialistische opvatting van identiteit superieur achtte en daardoor niet in staat
bleek om zich aan de maatschappelijke veranderingen aan te passen.
De raadselachtige vrees voor het verlies van zuiverheid, die zo kenmerkend is
voor het werk van Marugg, heeft zodoende ook een symbolische betekenis die te
vergelijken valt met wat Frantz Fanon in De verworpenen der aarde (1961) ‘het
benauwde bewustzijn’ van de blanke elite in de Caraïben heeft genoemd: de mengeling
van angst en afschuw voor de zwarte meerderheid van de bevolking.20 In
Weekendpelgrimage lezen we hierover:
Hij loopt reeds lange tijd rond met vele raadsels in zijn borst, maar nu is
hij, vrij plotseling overigens, tot het besef gekomen dat zijn diepste vrees
geen persoonlijke vrees is, maar de vrees van een groep, de vrees van een
eiland. Het is de vrees dat de tijd te kort is of dat de tijd misschien reeds
voorbij is dat er iets gedaan kan worden (16f.).
Deze roman is dan veel meer dan het verhaal van een individuele boetetocht of van
een persoonlijke loutering door alcohol, het eigenlijke thema is de teloorgang van
een bevolkingsgroep die ooit almachtig was en de onvermijdelijke gevolgen die dit
voor de Antillen zou hebben. Daarmee kondigde Marugg al in 1957 de revolutionaire
omwenteling van 30 mei 1969 aan, de dag waarop de zwarte meerderheid met een
gewelddadige opstand de macht zou opeisen. Eenendertig jaar later is net deze opmars
van de stakende arbeiders naar het centrum van Willemstad in De morgen loeit weer
aan één van de centrale thema's. Maar terwijl blank en zwart op straat om de macht
vechten, bedrijft de ik-figuur op hetzelfde moment de liefde met een mulattin. In een
sterk erotisch getinte passage schildert Marugg daarop de geboorte van een nieuw
Curaçao:
De dag toen zo veel veranderde, de dag waarop het maagdenvlies van mijn
dommelig geboorte-eiland met weerstand, pijn en bloeding inscheurde,
heb ik doorgebracht met een vrouw met een zachte, mispelbruine huid in
een hangmat met rinkelende kalebassen (70).
Terecht heeft Frank Martinus Arion erop gewezen dat Maruggs werk niet een mens
tot hoofdpersoon neemt, maar een heel eiland.21 Als symbool voor de creoolse
identiteit van Curaçao kiest Marugg in Weekendpelgrimage de buladuifi. Qua kleur
weerspiegelt deze bruine vogel met zijn roze pootjes en zwarte plekken op de vleugels
en hals de verschillende raskenmerken van de inwoners. Ooit kwam het dier van het
vasteland naar de Antillen overgevlogen. Het paste zich aan en bleef. Maruggs
uiteenzetting met de eigen identiteit bezit
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een gelijkaardige dimensie die al diegenen omvat, die zich ooit genoodzaakt zagen
om op de dorre bodem van een vulkanisch eiland in de Caraïben een nieuw leven te
beginnen: slaven uit Afrika, plantagebezitters uit Nederland, handelaars uit Venezuela,
marskramers uit Libanon, oliearbeiders uit het Portugese Madeira en onder vele
anderen ook de nakomeling van een Zwitser. Samen bevolken ze een eiland waar
men na het woord identiteit noodgedwongen niet één punt zet, maar drie.
Kort voor zijn dood moet de ernstig zieke en bijna blinde Tip Marugg nog een
kopje thee hebben gevraagd. Toen zijn verpleger de thee kwam brengen, zag hij dat
Marugg gestorven was. Hij, die een leven lang alleen spirituosa had verlangd, was
heengegaan met de zin: ‘Ik heb dorst’.
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Eindnoten:
1 André Lefevere: ‘[I would recommend the study of] Dutch writers from the Caribbean, because
they can give a peculiar Dutch slant to the problem of colonization and decolonization, cultural
hegemony and multiculturalism (...)’ (1993, 68).
2 Zie hiervoor L. Gobardhan-Rambocus en A.N. Paasman op het IVN-congres in Leuven (2000),
B. Paasman op het IVN-congres in Groningen (2003) en de ochtendsessie ‘Nederlands in het
Caraïbische gebied’, georganiseerd door L. Gobardhan-Rambocus, E. Mijts, B. Paasman, S,
Sitaldin en W. Rutgers op het IVN-congres in Gent (2006).
3 Marugg heeft ook gedichten in het Papiaments gepubliceerd. Een aantal ervan werden door zijn
nicht Enid Hollander op muziek gezet. Voor een bespreking hiervan, zie: Igma van Putte-De
Windt (1991). Maruggs laatste werk was de uitgave van een woordenboek met erotische
uitdrukkingen in het Papiaments: Dikshonario Erotiko Papiamentu (1992).
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4 Zie hiervoor bijvoorbeeld Kees Fens in 1958: ‘Het proza van Marugg heeft (...) een
ongewoon-Nederlandse veerkracht en levendigheid. Het is vol grilligheid en kleurige felheid.’
Of Andries van der Wal en Freek van Wel in 1980: ‘De stijl van de beschrijving is als een groot
magistraal schilderij van waarden in kleuren die alleen bij de Caribische mens passen’ (94).
Wat het ‘on-Nederlandse’ karakter van het werk van Tip Marugg betreft, zie Wim Rutgers
(1991, 376 en 379).
5 Voor het taalgebruik in de romans van Tip Marugg verwijs ik naar het hoofdstuk ‘Van aanloeien
tot zielstuimel’ dat door Pim Heuvel in Drie Curaçaose Schrijvers in veelvoud (1991) werd
geschreven. Hij onderzoekt daarin het gebruik van archaïsmen (mierse, sijfelen of malinger),
originele woordverbindingen (kokosnotenmentaliteit, zielstuimel en tongkijkersdomein),
metaforisch taalgebruik (‘De eenzaamheid uit je hoofd laten sijpelen’), poëtische welluidendheid
(‘die warme, zware uitwaseming’) en papiamentismen (plooien in plaats van rimpels). Daarnaast
zou men nog op het religieus getinte, archaïsche maar ook dialectaal gekleurde taalgebruik van
de Fraters van Tilburg kunnen wijzen, dat in het Sint-Thomascollege werd gebruikt. Het is
zeker geen toeval dat in de Straten van Tepalka bij de ziekenzalving de woorden ‘Als 't klokje
van Rome slaat, blijfde zó staan’ worden gebruikt (35). Niet iedereen kon dit archaïsch
woordgebruik waarderen. Harry Theirlynck, bijvoorbeeld, had het over een ‘soort oubollig
missiepater-Nederlands’ (21).
6 Zo roemt Wim Vogel in zijn recensie van De morgen loeit weer aan in Vrij Nederland de
aangrijpende inhoud, de sobere, strakke, dwingende en evocatieve schrijfstaal, maar vooral ook
de sterke en doordachte compositie.
7 De morgen loeit weer aan verscheen in februari 1988 bij De bezige bij in Amsterdam. Het boek
stond zeven weken in de top-tien van Libris/VN en werd in hetzelfde jaar zes keer herdrukt.
Hoewel Marugg favoriet was voor de AKO-prijs, ging de onderscheiding uiteindelijk naar Geert
Meijsing. Dit zorgde later voor een klein schandaal nadat gebleken was dat de zus van de
winnaar in de jury had gezeten.
8 Dit is de manier waarop de ontstaansgeschiedenis van De morgen loeit weer aan in Drie
Curaçaose schrijvers in veelvoud (1991) wordt beschreven. In werkelijkheid had Marugg al
twee jaar vroeger toestemming gegeven aan zijn uitgever om deze roman te laten drukken. Het
probleem was dus niet zozeer de uitgave van het boek als wel het stopzetten van de correcties
(vgl. Sicking 1989, 1).
9 Naar aanleiding van de dood van Tip Marugg besloot Hans Vaders om een verkorte versie van
dit gesprek opnieuw te publiceren en van commentaar te voorzien. Het verscheen in het
Antilliaans dagblad onder de titel ‘Een niet verdiend vonnis’.
10 Dit interview met Rob van Olm werd in 1988 uitgezonden. Een verkorte versie ervan is nog
altijd op het internet te beluisteren, op: http://boeken.vpro.nl/personen/28076843.
11 Zo meent ook Karen Hollander dat ‘het beeld van Marugg dat geschetst wordt door de publicisten
grotendeels gebaseerd is op de hoofdpersonen die door Marugg zijn gecreëerd in zijn diverse
boeken’ (370).
12 Pim Heuvel beschrijft Marugg daarin als een ‘blanke Curaçaoenaar (...) ontheemd op een eiland
van negers, zonder dat hij in zijn werk het probleem aansnijdt dat de negers op Curaçao zich
even goed ontheemd kunnen voelen.’ (7). Ook in Met eigen stem, dat Pim Heuvel in 1989 samen
Freek van Wel uitgaf, vereenzelvigt hij het lot van de ik-figuur in Maruggs werk met dat van
de auteur en schrijft bijvoorbeeld: ‘Zo is Tip Marugg een blanke die zichzelf ontheemd voelt
omdat hij niet van Afro-Caraïbische oorsprong is en vreest in de nieuwe maatschappij niet
opgenomen te kunnen worden.’ (136).
13 Zo beweert Lansu: ‘Veel is er over Tip Marugg niet bekend. Maar uit het weinige dat wij wel
van hem weten kan met een gerust hart worden afgeleid dat de “ik” uit Weekendpelgrimage
niemand anders is dan de schrijver zelf. Hetzelfde geldt voor de “ik” uit De morgen loeit weer
aan (...).’
14 Vgl. interview met Cees Zoon in de Volkskrant over De morgen loeit weer aan: ‘Ja, dat boek
ben ik voor negentig procent zelf. Natuurlijk mag je in de literatuur de hoofdpersoon niet met
de schrijver identificeren, maar in dit geval is het wel zo’ (12).
15 Zie hiervoor bijvoorbeeld H.M. van den Brink (22) of Pim Heuvel en Freek van Wel, die een
overeenkomst menen te zien tussen de ik-figuren uit de romans van Marugg met de figuur van
Meursault uit L'Étranger van Camus (142).
16 Voorbeelden hiervan zijn: ‘Ik ben nooit getrouwd geweest. Ik heb de laatste weken wel een
hond.’ Of: ‘De vrouw is het liefste wezen van de schepping, maar dan voor een half uur of voor
drie kwartier’ (Vaders 1979, 7).
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17 In een gesprek met zijn nichtje Karen Hollander ontkende Marugg dat hij als een kluizenaar
zou leven. Hij wees erop dat hij deze mythe zelf in stand hield omdat het goed voor zijn public
relations was (369).
18 In historisch perspectief treffen we een gelijkaardige houding ten opzichte van rassenmenging
bij Jan Gerhard Wichers aan, de enige gouverneur van Suriname (van 1784 tot 1790) die
doelbewust een middenklasse van mulatten wilde promoten. Zijn stelling was, dat blank noch
zwart een natuurlijke binding met Suriname voelt, wat bij mulatten anders zou zijn. Hij had
daarom concrete - maar nooit uitgevoerde - plannen voor een zogenaamde ‘mulatten-kweek’:
blanken dienden te worden gestimuleerd om kinderen bij zwarte slavinnen te verwekken, waarna
deze van de eigenaar tegen een vergoeding van honderd gulden per kind de vrijheid zouden
verkrijgen.
19 Het is dan ook tekenend dat net iemand als Pierre Lauffer grote moeite had met de opkomst
van de Afrikaanse ‘Black Power’-beweging eind jaren vijftig. In een van zijn beruchte ‘Zo is
Curaçao’-columns uit 1962 haalde de ‘Curaçaose Carmiggelt’ scherp uit naar de - in zijn ogen
- artificiële herdenking van de opheffing van de slavernij door ‘mensen die (...) nog geloven
dat het rassenspelletje goede vruchten afwerpt. (...). Ook iemand als Chris Engels verzette zich
hiertegen en speelde rassenmenging, creolisering en Antilianiteit uit tegen ‘black power’: ‘Een
palm gedijt goed in de Antilliaanse grond. Dat doet hij niet omdat zijn zaad uit Afrika werd
meegebracht, maar omdat de Antilliaanse bodem hem voedt.’ (vgl. Wel, 479). Pas in 1975 zou
Frank Martinus Arion zowel Lauffer als Engels indirect gelijk geven door in zijn roman Afscheid
van de koningin niet alleen van de vorstin, maar ook van Afrika afscheid te nemen. En wel met
de woorden: ‘Vroeger [dacht ik] vaak: Als ik ooit Afrika bereik ben ik eindelijk thuis. Daar is
iedereen zwart als ik, val ik dus ook nooit meer op. En nu val ik hier toch op ondanks mijn
kleur!’ (77f.).
20 Het was Harry Theirlynck die naar het voorbeeld van Kenneth Ramchand voor eerst een parallel
vaststelde tussen het lot van de blanke Curaçaoënaars bij Marugg en de theorie van Frantz
Fanon. Op basis daarvan maakte Eva Abraham in ‘Schrijven om te overleven’ (2001) een
vergelijking tussen het werk van Marugg en dat van de blanke Dominicaanse schrijfster Jean
Rhys. Toch mag dat gevoel van angst bij de blanke minderheid op Curaçao niet worden overschat.
Ondanks de beruchte slavenopstand van 1795, leefde men er als blanke geenszins in voortdurende
vrees. Vgl. hiervoor bijvoorbeeld Harry Hoetink: ‘In general the relation of the master to his
slave in Curaçao was one of individual contact; there was no fear on the part of the owners,
and, therefore, no insecurity or sadism.’ (182).
21 Frank Martinus Arion vat het eigenlijke thema van Weekendpelgrimage als volgt samen: ‘Het
eiland met zijn wijze vissers, zijn bijgeloof, zijn nijd, zijn kleurprobleem, zijn natuurschoon;
de tragiek en de vooruitgang van een bevolking, die in korte tijd de snelle ontwikkeling moest
doormaken die de komst van de olie betekende. Dat het eiland zo is en niet anders, dat alleen
door het eiland te accepteren zoals het is men erop leven kan en er gelukkig kan zijn.’ (apud
Rutgers 1996, 301).
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Vivien Waszink
Leuk is anders
De betekenis van het Nederlandse woord leuk
‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’; al jaren de verontschuldigende
slogan van de belastingdienst. De hoed van de koningin kan leuk zijn, maar de jongen
van de groenteboer ook. ‘Leuk, wat een verschrikkelijk woord’ foeterde socioloog
Abram de Swaan ooit in Vrij Nederland; ook schrijver Abdelkader Benali is niet dol
op dit ‘typisch Nederlandse woord’. In het Taalboek van de eeuw antwoordt hij op
de vraag wat hij zou willen veranderen aan de taal:
Een paar woorden onder embargo plaatsen, te beginnen met leuk. Alles is
veel te snel leuk. Met zulke woorden trek je de stop uit het denken, je stelt
geen vragen meer (Burger en De Jong 1999, 181).
Juist omdat leuk zo breed inzetbaar is, noemen velen het ook een ‘vaag’ woord, dat
daarom irritatie opwekt. Maar, geeft Benali toe, ‘Af en toe word ik het slachtoffer
van mijn eigen verzet, want sommige dingen zijn gewoon leuk’. Sommige dingen
zijn dus ‘gewoon leuk’, maar welke dingen zijn dat dan, of liever: wat betekent het
woord leuk eigenlijk? In dit artikel zal ik proberen de betekenis van het woord leuk
te beschrijven; het artikel bouwt voort op mijn doctoraalscriptie over het woord leuk
(Waszink 2003). Omdat de betekenisbeschrijving is gebaseerd op de cognitieve
semantiek, zal ik die benadering eerst kort omschrijven, en daarbinnen de
prototypetheorie (paragraaf 1). Vervolgens komt de oude betekenis van leuk aan de
orde (paragraaf 2). Paragraaf 3 gaat over de moderne betekenis van leuk. Deze huidige
betekenis zal ik koppelen aan de vroegere betekenis en ik zal een voorzichtige link
proberen te leggen tussen de betekenis van het woord leuk en de Nederlandse cultuur.

1. Cognitieve taalkunde: vaste talige vormen voor rekbare begrippen
Mijn betekenisbeschrijving van het woord leuk is gebaseerd op de cognitieve
semantiek, een onderdeel binnen de cognitieve taalkunde dat zich richt op de betekenis
van woorden. Taal in het algemeen en dus ook betekenisbeschrijving heeft, volgens
de cognitieve benadering, altijd te maken met de manier waarop het menselijk brein
informatie over de wereld verwerkt, opslaat en ordent. Een woord bevat zowel talige
als ‘buitentalige’, encyclopedische, gegevens, zonder
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dat die twee soorten strikt gescheiden worden. De talige vorm van een woord ligt
weliswaar vast, maar het concept is flexibel. Sommige bomen hebben bijvoorbeeld
naalden, andere groeien alleen in een warm klimaat of geven een rubberachtige
vloeistof af als je in hun stam kerft. Alhoewel bomen dus onderling erg kunnen
verschillen, hebben taalgebruikers wel een soort plaatje in hun hoofd van een boom
die zij de meest voor de hand liggende, de meest saillante, boom vinden.
Een theorie die zich richt op saillantheid binnen bepaalde categorieën is de
prototypetheorie, die ooit is opgesteld door psychologe Eleanor Rosch. In eerste
instantie werd de prototypetheorie alleen in de psychologie gebruikt; pas later werd
hij ook gebruikt in de taalkunde. Rosch toonde aan dat natuurlijke categorieën een
focuspunt - een kern - hebben waarin een prototypisch lid de meest saillante
kenmerken heeft. Een dergelijk prototypisch, zeer saillant lid is een centraal lid van
de categorie en de andere zijn perifere leden. In Nederland is een appel bijvoorbeeld
een prototypischer, representatiever lid binnen de categorie ‘fruit’ dan de papaya en
de lychee en is de mus binnen de categorie ‘vogel’ een prototypischer vogel dan
bijvoorbeeld de kolibri of de pinguin. Als je aan een Nederlander vraagt aan welke
vogel hij het eerst denkt als hij het woord ‘vogel’ hoort, is de kans groot dat dit een
mus is of een merel. In tropische landen zullen mensen een heel andere vogel het
meest saillant vinden, bijvoorbeeld de kolibri. Opvallend is dus ook dat prototypische
leden binnen categorieën voor een deel cultureel bepaald zijn. De perifere leden van
een categorie, bijvoorbeeld de papaya en de lychee, vertonen in meer of mindere
mate overeenkomst met het centrale prototypische lid of de centrale prototypische
leden en zijn dus ook in meer of mindere mate saillant voor die categorie.
Belangrijk in de prototypetheorie is dat de leden van een categorie niet te
omschrijven zijn in een aantal noodzakelijke en voldoende kenmerken die verplicht
zijn om bij een categorie te horen. Leden uit de perifere zone kunnen in een aantal
kenmerken afwijken van de prototypische leden van een categorie maar toch als lid
van de categorie gelden omdat een globale gelijkenis dan volstaat. Zo kan iemand
het rode haar van zijn opa hebben, de slechte ogen van oom Karel en de krullen van
zijn moeder maar is hij intussen zelf een uniek mens die alleen in bepaalde opzichten
kenmerken deelt met bloedverwanten. Een prototypische (Nederlandse) vogel als
bijvoorbeeld de mus heeft veren en vleugels, vliegt veel en nestelt onder dakpannen.
Dit betekent niet dat een vogel als een eend (die weliswaar veren en vleugels heeft,
maar minder vliegt en overwegend in het water leeft en daar ook zijn nest bouwt)
minder vogel is dan de mus. De mus is misschien alleen een prototypischer voorbeeld
van een vogel dan een eend. De eend vertoont echter wel in voldoende mate
overeenkomsten met de prototypische mus om ook tot het concept ‘vogel’ te kunnen
behoren.
Later is de prototypetheorie ook toegepast binnen de taalkunde, vooral binnen de
betekenisbeschrijving: gekeken wordt dan welke betekeniselementen van een woord
saillanter zijn dan andere: het kenmerk ‘met een stam’ is bijvoorbeeld prototypischer
voor een boom dan ‘geeft een rubberachtige vloeistof af’,
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want dit komt maar bij een beperkt aantal bomen voor. De prototypetheorie vanuit
taalkundig perspectief wordt onder meer behandeld in Geeraerts (1986, 1989) en
Geeraerts e.a. (1994).
Ook in taalkundig opzicht komt dus naar voren dat semantische concepten niet
strak omschreven kunnen worden in dwingende definities in termen van noodzakelijke
en voldoende voorwaarden. Geeraerts zegt daarover: ‘Lexicale concepten zijn
polyseme clusters van elkaar gedeeltelijk overlappende, door familiegelijkenis
verbonden betekenisnuances’ (Geeraerts 1986, 199). Dit betekent dat leden van een
bepaalde semantische categorie niet in alle opzichten overeen (hoeven te) komen
maar wel onderling een gelijkenis vertonen zoals die ook wel binnen families bestaat.
In paragraaf 3 zal ik de huidige betekenis van leuk beschrijven, en die ook
verbinden met de prototypetheorie. Om de betekenis van leuk te kunnen beschrijven,
is het eerst nodig de vroegere betekenis van het woord te bekijken. Daar zal ik in de
volgende paragraaf op ingaan, en ook op de etymologie.

2. De vroegere betekenis van het woord leuk
Ik zal allereerst de etymologie van leuk behandelen volgens een aantal etymologische
woordenboeken; vervolgens zal ik ingaan op de betekenis van het woord volgens
het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). De betekenis-beschrijving zal ik
toelichten met citaten uit enkele Nederlandse literaire werken uit het begin van de
twintigste eeuw.

2.1 Leuk in de etymologische woordenboeken
In de tweede druk uit 1912 van het Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche
taal van Johannes Franck (bewerkt door Nicolaas van Wijk) wordt leuk omschreven
als ‘typisch, aardig’ (Franck en Van Wijk 1912, 380). Die betekenis zou teruggaan
op de betekenis ‘de zaken kalm opnemend, flegmatisch, traag’ en ‘traag’ weer op
lauw en eventueel op lui in de tweede betekenis ‘lauw’ en dan ook in de betekenis
‘traag’ (Franck en Van Wijk 1912, 401). De betekenis ‘lauw’ - en ook ‘warm’ - komt
nu alleen nog in dialecten voor. ‘Lauw’ is in eerste instantie van toepassing is geweest
op zaken, vooral water; Franck gaat aan deze betekenisverschuiving van zaken naar
personen voorbij.
Franck schetst dus een ontwikkeling in de betekenis van een algemene, neutrale
betekenis naar een positieve die het woord nu ook nog heeft.
Ook in het Etymologisch Woordenboek (eerste druk 1958) van J. de Vries en F.
de Tollenaere wordt het woord leuk behandeld. De Vries geeft de jongste betekenis
‘aardig’ (1898) die weer teruggaat op ‘flegmatisch’ (1709). Ook De Vries concludeert
dat ‘lauw’ de grondbetekenis is geweest en noemt ter vergelijking het Engelse
luke-warm dat ‘lauwwarm’ betekent. Ook De Vries stelt dat leuk verwant is met lauw
én lui in de betekenis 2 ‘traag’.
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Franck en De Vries geven dus beiden ‘aardig’ als de meest recente, specifieke
betekenis. ‘Aardig’ geldt als een positief gewaardeerde eigenschap van mensen. Leuk
kan nu inderdaad ‘aardig’ betekenen, maar nog veel meer aangenaam-
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heden kunnen onder de noemer leuk vallen.
Het Nederlands Etymologisch Woordenboek van dezelfde De Vries (en De
Tollenaere, verschenen tussen 1963 en 1971) omschrijft leuk in betekenis 3 als ‘bnw.
lauw; doodkalm; aardig, grappig’ en verwijst ook weer naar lauw en lui 2. De notie
‘grappig’ werd nog niet eerder genoemd in een etymologisch woordenboek.
Het is dus opvallend dat de etymologische woordenboeken vrij eensgezind zijn;
mogelijk richtte De Vries zich op de analyse van Franck.

2.2 Leuk in het WNT en in enkele literaire werken
Het lemma LEUK III wordt in het WNT (VIII-I, 1686-1688) gerekend tot dezelfde basis
die ook lauw, I heeft opgeleverd. De eerste betekenis is ‘lauw, halfwarm’. Dat het
hier gaat om een eigenschap van zaken, wordt duidelijk uit een citaat van Berkhey:
Het wrijven van den huid met leuk water en zout... is een oud en best
geneesmiddel (voor zekere runderziekte) (Berkhey, N.H. 8, 53).
Bij betekenis 2 volgt pas ‘Vandaar in toepassing op personen en hunne uitingen:
doodkalm, de zaken kalm opnemende; gewoonlijk met bijgedachte aan een zekere
spottende beschouwing van zaken’; zie de twee onderstaande citaten:
Ik neem gaarne aan, dat een leuke stijl dikwerf, zelfs in een letterkundig
werk, boven een hartstochtelijken stijl voorkeur kan verdienen (A. Pierson,
in Gids 1891, 4, 38).
Een leuke Hollander zegt kalmpjes scherpe, spottende dingen, met een
klein glimpje in zijn oog en een plooitje om zijn mond, en dan gaat hij
weg, en om een hoekje, daar begint hij te grinniken in zijn ééntje (Acket,
in Gids 1908, 1, 328).
Deze betekenis komt vrijwel overeen met die in de etymologische woordenboeken
‘de zaken kalm opnemend, flegmatisch, traag’.
Ook in Marcellus Emants' Inwijding valt het gebruik van het woord leuk in deze
betekenis op, hier in het zelfstandig naamwoord leukheid. In Inwijding wordt de
maatschappelijke en seksuele inwijding van de pas afgestudeerd jurist Theodoor in
de Haagse wereld van rond 1900 beschreven; leukheid wordt in deze betekenis
gebruikt in de volgende drie citaten:
Tonia was vriendelijk, lief, aardig, zorgde voor schotels naar zijn smaak,
drong hem de duurste wijnen op, werd soms aanhalig, haast teder; maar
zodra hij gewisheid zocht te krijgen, dat dit alles meer beduidde dan het
gedwongen-ophouden-van-een-noodzakelijke-schijn,
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trok zij weer terug in haar ondoordringbare leukheid, ontsnapte zij aan
elke vraag over het
te-berde-brengen-van-allerlei-onverschillige-onderwerpen en weerde zij
iedere toenadering beslist af (Emants 1978, 107).
Ik vraag me soms af, hoe ‘kan zo'n kind kom... zo'n... 'n kind, dat zo weinig
hart heeft... zo weinig gevoel... zo... zo weinig belangstelling in wat ook?
Hè, ik zou niet graag zo weze. Van mij heb je die leukheid zeker niet!
(Emants 1978, 157)
Jij mag je gelukkig voelen in je leukheid... in je kouwe onverschilligheid...
ik zou zo nie wille zijn... voor geen geld (Emants 1978, 242-243).
In alle drie de citaten valt op dat leukheid een kil, nuchter soort gevoelloosheid,
onverschilligheid is, die zelfs negatief aandoet. Vooruitlopend kan ik alvast zeggen
dat het betekeniskenmerk ‘weinig emotioneel betrokken, nuchter’ of zelfs
‘onverschillig’ behouden is gebleven in de nieuwe, redelijk positieve betekenis van
leuk: een van mijn belangrijkste bevindingen is dat leuk altijd oppervlakkig beleefde
aangenaamheden benoemt.
In Louis Couperus' Van oude mensen, De dingen die voorbijgaan valt leuk eveneens
op in de betekenis ‘doodkalm, de zaken kalm opnemende’, maar dan ook wat
negatiever in de betekenis ‘onbewogen, gevoelloos, onverschillig’; het volgende
citaat is sprekend:
Zó groot te zijn, zó breed van schouders, zó leuk van ogen, zo lachend
egoïst van mond, zo koud te zijn van hart, zo kalm staal van spieren en
van zenuwen vooral; om niets te geven dan om je eigen gemak en
onweerstaanbaarheid, zó rustig te kunnen leven van het geld van je moeder,
en, als het op was, je moeder kalm rustig staal te kunnen overboord gooien,
en je eigen gang te gaan (Couperus 314).
Betekenis 3 luidt ‘Vervolgens voor: aardig, vroolijk, grappig’. Deze betekenis is
specifieker omdat een aantal aangenaam stemmende eigenschappen benoemd worden.
Er lijkt dus een betekenisverschuiving plaats te hebben gevonden van algemeen,
neutraal ‘(dood)kalm, de zaken kalm opnemende’ (betekenis 2) naar specifieker
‘aardig, vroolijk, grappig’ dat een positief waardeoordeel in zich heeft.
Opmerkelijk is dat het naast elkaar zetten van ‘aardig, vroolijk, grappig’ suggereert
dat deze drie woorden als synoniemen opgevat moeten worden en niet zozeer als
apart onderscheiden betekenissen.
Onder betekenisonderscheiding B behandelt het WNT de betekenis van leuk in
bijwoordelijk gebruik, bijvoorbeeld ook in de verkleinvorm leukjes en de
samengestelde vorm leukweg. De eerste betekenis luidt dan ‘Op doodkalme wijze,
kalmpjesweg, koeltjes; vaak met bijgedachte aan een zekere spottende beschouwing
van de zaken’, bijvoorbeeld in een citaat van De Génestet:
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Uw... jongen, die gisteren voor grootpapa zoo leuk heeft opgezegd: Mijn
leeren is spelen enz. en na volbrachten arbeid... gansch andere beginselen
in praktijk bracht; hij was bij zijn reciet een huichelaartje (De Génestet 2,
346).
Leuk is hier licht spottend gebruikt. Hetzelfde geldt voor de vorm leukweg in Emants'
Inwijding:
De volgende avond vroeg Tonia leukweg, of Theodoor niet weer eens een
paar duizend gulden voor haar had (Emants 1978, 210).
De tweede betekenis is ‘Op een aardige, grappige wijze’. Het bijwoordelijk gebruikte
leuk ontwikkelt zich dus op soortgelijke wijze, maar opvallend is dat de oude betekenis
- die een algemeen, neutraal, bijna nuchter soort kalmte beschrijft - behouden is in
de samengestelde vormen leukweg en doodleuk, die ook vandaag de dag geen positieve
betekenis hebben: in ‘We zouden samen wachten op het beslissende telefoontje maar
hij ging doodleuk de kroeg in’ heeft doodleuk niets positiefs, maar het onverschillige,
in dit geval bijna spottende, dat het oude leuk ook had. In de volgende paragraaf zal
ik laten zien dat ook vandaag de dag leuk iets oppervlakkigs, en vaak ook
onverschilligs heeft behouden.

3. De huidige betekenis van leuk
Bij de beschrijving van de huidige betekenis van leuk heb ik gebruik gemaakt van
Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (VDGW) maar het belangrijkste
gedeelte van de beschrijving komt voort uit onderzoek van woordencorpora en een
verzameling citaten afkomstig uit dagbladen, tijdschriften en televisieprogramma's.
De corpora die ik gebruikt heb zijn het 5 miljoen woordencorpus, het 27 miljoen
woordencorpus, het 38 miljoen woordencorpus, het PAROLE-corpus en het corpus
van het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW); de meeste van die corpora
worden aangeboden door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden.
Eerst zal ik kort bij de beschrijving in VDGW stilstaan; daarna komen de corpora en
de citaten aan de orde.

3.1 De betekenisbeschrijving in Van Dale
In de elfde, herziene druk (1984) van VDGW wordt leuk in de eerste betekenis als ‘1.
(gew.) lauw’ omschreven, met als voorbeelden ‘leuk water, een lauw sopje
(waswater)’. Deze betekenis komt dus alleen nog voor in dialecten. Betekenis 2 is
dezelfde betekenis met betrekking tot personen: ‘2. (fig.) kalm, onverschillig: zich
leuk houden, zich houden alsof men van niets weet, zich stil houden’. De derde
betekenis ‘aardig, vrolijk, grappig’ is precies hetzelfde als betekenis 3 uit het WNT.
Uit voorbeelden als ‘een leuke opmerking’ (leuk in de zin van ‘grappig’) en ‘een
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leuk hoedje’ (‘mooi, flatteus’) blijkt dat de gegeven betekenissen onderscheiden
worden, maar juist daarom is het vreemd ze naast elkaar
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te geven. Betekenis 4 in de VDGW is opvallend omdat hij niet in het WNT staat én
omdat hij vrij algemeen is: ‘4. iets leuk vinden, prettig, aangenaam’. Opmerkelijk is
hier dat deze betekenis gepresenteerd wordt alsof hij alleen voorkomt in de vaste
verbinding iets leuk vinden. In de twaalfde druk van de VDGW (1992) verschilt
betekenis 3 iets van die uit de elfde druk: ‘aardig, amusant, vrolijk, grappig, geinig’
omdat hier ook ‘amusant’ en ‘geinig’ opgenomen zijn. Ik denk dat ‘amusant’ en
‘geinig’ in grote mate overeenkomen met ‘grappig’, al vind ik ‘geinig’ een redelijk
informeel woord. Betekenis 4 is nieuw ten opzichte van de elfde druk: ‘4. aardig,
aantrekkelijk, charmant’. Betekenis 5 luidt weer ‘prettig, aangenaam, fijn: iets leuk
vinden’. Deze betekenisonderscheiding komt vrijwel overeen met betekenis 4 uit de
elfde druk, met dat verschil dat het woord ‘fijn’ nu is opgenomen en dat eerst de
betekenis volgt en daarna pas de zinssnede iets leuk vinden. De 13e druk uit 1999,
de cd-rom-versie 1.3 Plus (2000-2003) en de 14e druk uit 2005 verschillen niet
noemenswaardig van de 12e druk.

3.2 Corpora en citaten
Uit het corpusonderzoek en het citatenmateriaal blijkt dat het woord leuk in zeer
verschillende contexten wordt gebruikt. Zo kan leuk iets als ‘gezellig’ betekenen,
bijvoorbeeld in de corpuscitaten ‘Ik vorm geen leuk gezelschap, omdat ik hartstikke
misselijk ben’, ‘Alcohol heeft ook leuke kanten, het is een sociaal sfeermiddel’ en
‘De stemmige belichting, het thee-stelletje, de ligkussentjes, olielampjes en fraaie
lampen waren leuk’. Leuk benadert ook vaak ‘aardig, vriendelijk, sympathiek’. In
de televisieserie Oud geld snauwt vader Splinter zijn dochter Pup toe: ‘Je was vroeger
al een verwend nest maar dat was niet zo erg. Nu ben je Eriks verwende nest en dat
maakt je er niet leuker op’ en ‘Frieda is een leuk meisje; ze helpt mijn oma altijd met
de boodschappen’. Soms is leuk ook vergelijkbaar met ‘tamelijk mooi’ of
‘aantrekkelijk’, bijvoorbeeld in: ‘Kuiltjes in de wangen. Dat is heel leuk als iemand
dat heeft, vooral als iemand een meisje is’. Ook leuk in de betekenis ‘redelijk lief of
schattig’ komt voor, zoals in ‘Ik vind baby's leuk maar alsjeblieft niet in mijn hotel’.
Een veelvoorkomende betekenis is verder ‘tamelijk grappig of humoristisch’, zoals
in ‘Zeven blanke mannen die stuk voor stuk zo leuk mogelijk proberen over te komen,
vooral als er camera's in de buurt zijn’, ‘Nou ja, dat is een echte mannenmop.
Misschien vinden alleen mannen hem leuk’ of ‘Bescheurkalender - kalender die om
te bescheuren zo leuk is’. Soms is leuk ook iets redelijk algemeens als ‘plezierig,
ontspannend’, bijvoorbeeld in ‘Een dagje roeien op een warme dag is leuk’. In andere
citaten lijkt leuk ook op ‘spannend’, ‘uitdagend’ of ‘prikkelend’: ‘Maar die golven
waren wel leuk bij het zwemmen’, ‘Ik vraag me wel eens af of het bowlen nog wel
leuk is als je de hoogste score hebt gehaald’, ‘Het werken tussen de spelende kinderen
noemt hij lastig maar leuk’ en ‘Ook voor een speech voel ik geen zenuwen: hoe groter
het auditorium hoe leuker ik het vind’. Ook is leuk soms iets als ‘een bepaalde
behoefte bevredigend, voldoening gevend’, bijvoorbeeld in ‘Niets is zo leuk als
mensen de stuipen op het lijf te jagen’, ‘Wat is er leuk aan om dieren te doden?’ en
‘Schilderen is leuk
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werk, want na alle voorgaande inspanningen gaat je oude bootje er eindelijk uitzien
als nieuw’. In andere citaten valt op dat leuk ook vaak gezegd wordt van iets dat als
redelijk hip en modern geldt, of als vernieuwend: ‘Nu in Flair: een relatie met een
veel oudere man is leuk’. Verder is leuk ook vaak van toepassing op zaken als werk
en studie, als die tamelijk boeiend, interessant of leerzaam worden gevonden, zoals
in ‘Ik zou mijn werk niet graag in deeltijd willen doen, daarvoor vind ik het veel te
leuk’ en ‘Leraar is een leuk en dankbaar beroep’.
Uit de corpora en de citaten is gebleken dat leuk in zeer diverse contexten gebruikt
wordt. In de volgende paragraaf zal ik op basis van dit citatenmateriaal de moderne
betekenis van leuk beschrijven.

3.3 De betekenis van het moderne leuk
Leuk wordt vooral gezegd van bepaalde menselijke eigenschappen, karaktertrekken
of van gedragingen en activiteiten, vaak vormen van vrijetijdsbesteding. Het gebruik
van het woord leuk duidt altijd op subjectieve betrokkenheid van een persoon in die
zin dat er altijd sprake is van een subjectief oordeel, namelijk een positieve
waardering.
Leuk lijkt een soort basale betekeniskern te hebben, die een beetje doet denken
aan het vrij algemene ‘prettig, aangenaam’ uit de VDGW: dus iets redelijk vaags als
‘aangenaam stemmend, tot tevredenheid stemmend’. Leuk lijkt dus niet één
prototypisch betekeniselement te hebben dat het meest saillante, meest representatieve
gebruik uitdrukt: het is bijvoorbeeld niet zo dat leuk meestal zoiets als ‘grappig’
betekent, en veel minder vaak zoiets als ‘lief, schattig’. Eerder is het vrij algemene
betekeniselement ‘aangenaam stemmend’ een soort basisbetekenis, die vervolgens
concreter wordt ingevuld met betekeniselementen van met leuk samenhangende
woorden, bijvoorbeeld aardig, grappig, schattig.
Nu is de vraag in hoeverre zo'n ‘basisbetekenis’ verschilt van een prototypische
betekenis. Ik denk dat je bij een prototypische betekenis vooral moet denken aan één
betekenis die zich als het ware naar voren dringt en waar mensen gelijk aan denken
als ze het woord horen. Met ‘basisbetekenis’ bedoel ik dat er een algemene, redelijk
vage betekenis te formuleren is van een woord die alle voorkomens van het woord
dekt, maar niet specifiek een betekenis vooropstelt die als het meest saillant voor dat
woord geldt. Zo is het ook bij het woord leuk: het betekent ‘aangenaam stemmend’
en de aanleiding van dit prettige gevoel kun je uitdrukken met woorden uit het
omliggende woordveld. De term ‘woordveld’ behoeft enige nadere uitleg. Van Bree
(1996) beschrijft het als ‘een complex van semantisch samenhangende woorden’,
hoewel hij die definitie zelf enigszins ‘losjes’ geformuleerd vindt. Die woorden staan
meestal in paradigmatische betrekking tot elkaar. Van Bree noemt als voorbeeld alle
woorden die iets met ‘lopen’ te maken hebben: lopen (neutraal), wandelen ‘lopen
op je gemak en voor je plezier’, kuieren ‘nog meer op je gemak lopen’ (met een
gezapige bijklank), rennen ‘zeer snel lopen’, hollen ‘id.’, strompelen ‘struikelend
gaan’, hinken ‘mank gaan’ enz. (Van Bree 1996, 132).
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Wellicht zitten woorden als aardig, grappig, schattig ook in een woordveld omdat
ze allemaal een aangenaam stemmende eigenschap beschrijven. Het woord leuk zou
dan betekeniselementen ‘gebruiken’ van bijvoorbeeld de drie bovenstaande woorden
om het aangenaam stemmende concreter te beschrijven.
Het zou ook kunnen dat er een woordveld ‘leuk’ bestaat, waarin woorden als
aardig, lief, mooi, vriendelijk zitten maar dat is niet waarschijnlijk: leuk betekent niet
hetzelfde als deze woorden, want deze woorden zijn veel specifieker. Leuk kan
namelijk nooit zo sterk uitdrukken wat die woorden uitdrukken: leuk betekent
bijvoorbeeld in bepaalde gebruikscontexten grappig, maar is toch minder sterk dan
het woord grappig zelf. Een zin als ‘Youp is leuk, maar Guzman is grappig’ laat dit
zien. Ook ‘Willem-Alexander en Máxima hebben een leuke baby, maar de kleine
van mijn nicht is schattig’ maakt dit duidelijk. Leuk benadert hier de betekenis van
de woorden grappig of schattig, maar is toch minder sterk in betekenis dan die
woorden zelf. Opvallend is vooral, dat in het laatste citaat - waarin de baby van de
prins wordt vergeleken met de baby van een naast familielid - een betekeniselement
‘weinig diepgaand, redelijk oppervlakkig’ opduikt. Het is immers heel logisch om
de baby van de prins leuk te noemen, omdat de persoon die ‘aangenaam gestemd is’
naar alle waarschijnlijkheid niet zeer betrokken is bij het paar in kwestie en hun baby.
De baby van je nicht, of je eigen baby, is een heel ander verhaal, omdat dit je
emotioneel meer raakt: leuk volstaat dan niet. Leuk lijkt dus van toepassing op een
gevoel dat weliswaar aangenaam is, maar ook niet meer dan dat: het is ondenkbaar
om de geboorte van je kind, het overleven van een oorlog of genezen van een ernstige
ziekte als leuk te omschrijven.
Belangrijk is dus het vrijblijvende karakter van het woord: als je ergens zonder
verantwoordelijkheden of al te grote emotionele betrokkenheid van kan genieten, is
iets nog leuk maar als je je er te veel voor moet inzetten niet meer. Het volgende
citaat uit de NRC is treffend: ‘Femke Halsema: van leuk links meisje tot gerespecteerd
politica’: Femke gold eerst slechts als leuk; pas later werd ze serieus genomen in de
politiek. Ook de aflevering van VPRO'S Tegenlicht met de sprekende titel ‘Liever
leuk dan lastig’ zegt genoeg. Op de website vond ik de volgende citaten:
Men is huiverig voor alles wat een beetje moeilijk is. Ook de universiteit
is gaan delen in de entertainmentcultuur van het moment. Het moet aardig
zijn, toegankelijk, onderhoudend en vooral leuk. (...) Het woord leuk...
kan ik niet meer horen.
(www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/17087422/)
Leuk is de merknaam van het oplosmiddel, dat elke belemmering
(bijvoorbeeld gebrek aan kennis) als sneeuw voor de zon doet verdwijnen.
Wat moeilijk is, lijkt door het leuk te maken als bij toverslag lekker
makkelijk te worden. Het leukheidsgehalte... heeft een ongekend hoog
promillage bereikt. Maar is de leuke werkelijkheid
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dezelfde als de echte werkelijkheid? Is er geen verschil meer tussen Mickey
Mouse en een echte muis? (idem).
Leuk is als entertainment: we worden vermaakt en we hoeven er lekker weinig voor
te doen, en we kunnen daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Daarom moeten
heel serieuze, vaak als saai beschouwde dingen vaak ineens ‘weer leuk’ worden:
politiek, naar school gaan, wetenschap etc: de scherpe, serieuze kantjes moeten eraf.
Leuk is dus vooral ook: niet te moeilijk.
Ook de uitdrukkingen ‘één keer leuk’ of ‘even leuk’ laten zien dat sommige dingen
alleen aangenaam zijn als je er niet te veel of te lang mee bezig hoeft te zijn. Ook de
bekende zin ‘Het moet wel leuk blijven’ zegt wel iets: bepaalde zaken mogen niet
te belastend worden.
Maar het is ook zo, dat sommige zaken of activiteiten die als cognitief, lichamelijk
of emotioneel inspannend gelden, als minder zwaar beschouwd worden als men er
een bepaalde aangenaamheid aan beleeft: het belastende ervan valt daarbij dan in
het niet. Een opmerking uit het Jeugdjournaal over hockeyster Fatima Moreila de
Melo die ook nog zingt (en in reclamespotjes speelt) illustreert dit: ‘Het is best wel
veel. Maar omdat het leuk is, is het ook wel makkelijker vol te houden’ en ook
tv-presentatrice Anita Witzier zei ooit ‘Dit is geen werk meer, dit is gewoon leuk’.
Die opgeruimde, bijna nuchtere manier waarop leuk aangenaam is, is te verbinden
met de oude betekenis van leuk waarin de noties ‘koel, lauw blijvend; rustig’
belangrijk zijn. Het gaat bij het moderne gebruik van leuk immers ook om een nuchter,
lauw soort ‘aangenaam gevoel’ dat niet doorslaat naar een gevoel dat sterker
emotioneel beleefd wordt en dat in negatieve context zelfs als weinig diepgaand of
zelfs oppervlakkig zou kunnen gelden.
Verder is juist het woord leuk vaak de noemer van een combinatie van aangenaam
stemmende eigenschappen. Ewoud Sanders liet dat op 18 april 2007 zien in zijn
rubriek Woordhoek op de site van de NRC: uit onderzoek is gebleken dat mensen op
datingsites zichzelf het liefst aanprijzen met de woorden leuk, lief en gezellig. Leuk
is dan vaak een soort gecombineerd etiket: want die leuke man op die site staat heel
avontuurlijk op een hoge bergtop (en is dus misschien wel leuk in de zin van ‘op
zoek naar avontuur’), maar poseert ook lachend met een hele groep vrienden (en is
dus misschien wel leuk in de zin van ‘aardig en sociaal’), maar houdt ook van een
grapje op zijn tijd (en dus ook leuk ‘humoristisch, grappig’). Ook in het corpuscitaat
‘De hoofdprijs, een doos chocolade, gaat naar diegene die de leukste man aan de
haak heeft geslagen’ gaat het waarschijnlijk om een man die allerlei positieve
eigenschappen combineert: het is inderdaad vooral de wereld van relaties en dating
waarin het woord leuk zo vaak op deze manier gebruikt wordt. Heel handig, dit
gecombineerde etiket, maar met leuk kun je je niet echt onderscheiden, want met
‘leuke mensen kun je de grachten dempen’ aldus de oma van Sanders. Toen ik zelf
les gaf op de middelbare school omcirkelde ik het woord leuk in boekverslagen met
rode pen en schreef ik erbij ‘Dit zegt niks!’: een vreemd gezicht, omdat dit woord
ongeveer het
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vaakst voorkwam in het hele verslag. Zo is het: leuk kan van alles zeggen, maar zegt
daarom juist zo weinig.
Grappig is dat juist jongeren, die het woordje leuk zo vaak in hun boekverslagen
laten opduiken, het woordje leuk ontoereikend vinden als ze echt ergens aangenaam
door getroffen zijn: in deze leeftijdsgroep vind je heel veel verschillende termen om
de ‘overtreffende trap van leuk’ uit te drukken. In mijn jeugd was alles natuurlijk
‘onwijs gaaf’, maar als ik dat nu zeg kijkt mijn dochter me enigszins meewarig aan.
Vet, vet cool of cool zijn al tijden in, en ook termen als gruwelijk en wreed worden
gebruikt, hoewel die eigenlijk juist een negatieve betekenis hebben. Ook lauw is een
tijdje hip geweest: opvallend is ook dat dit woord niet erg positief is, en bovendien
ook nog, heel toevallig, de vroegere betekenis van leuk is. Een aardig tv-programma
dat een tijdje geleden werd uitgezonden was Hippie de Hipster, gepresenteerd door
Peer Mascini die zich als zijn alter ego Hippie regelmatig op bijzondere wijze tot
zijn jonge doelgroep richtte. Mascini gebruikte daarvoor een, gedeeltelijk
zelfverzonnen, ‘jongerenjargon’. Hij roept kinderen zelfs op nieuwe woorden naar
hem te mailen:
‘Wauzers! Soms ben ik zelf wat te wappy om een nieuwe spiffy kreet te
bedenken. Dus als jij tranko genoeg bent om met een te boom nieuw woord
te komen. Doe je ding nou en mail me’
(www.hippiedehipster.nl; nu uit de lucht - VW).
Het is natuurlijk niet zo dat Hippies woorden onder jongeren per se gebruikelijk
worden maar het laat wel goed zien dat jongeren kennelijk altijd behoefte hebben
om juist andere woorden dan het voor de hand liggende leuk, lekker of gezellig te
gebruiken om uiting te geven aan alles wat hen aangenaam stemt, want dat is meestal
veel leuker dan leuk.
Bij het opstellen van de betekenisbeschrijving van leuk is het al met al belangrijk
om algemeen te blijven omdat leuk allerlei soorten aangenaamheid kan verwoorden
en daarom een heel vaag woord is. Ik realiseer me dat je bij het opstellen van
woordbetekenissen altijd zo specifiek mogelijk moet proberen te zijn: bij woorden
als nukkig, oppimpen of vouwstoel gaat dat vrij aardig. Dat is bij een woord als leuk
niet zo: bij leuk is het juist essentieel dat het een vaag woord is, anders zou het nooit
zo breed inzetbaar zijn. Ik zou leuk nooit als ‘aardig, vrolijk, grappig’ beschrijven
zoals dat bijvoorbeeld in het WNT gebeurd is, omdat deze beschrijving veel te specifiek
is en bovendien suggereert dat leuk precies hetzelfde betekent als de drie genoemde
woorden, wat niet zo is. Leuk is minder sterk, en benadert wel de betekenis van de
genoemde woorden, maar ook nog van een heleboel andere woorden, zoals lief, mooi
of spannend. De betekenis zou ik als volgt formuleren:
LEUK
Aangenaam stemmend, tot tevredenheid stemmend of een aangenaam
gevoel gevend omdat iemand door iemand anders of een eigenschap of
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gedraging van die persoon of door iets een goed gevoel krijgt bijvoorbeeld
omdat die persoon of die zaak aardig, grappig, lief of mooi (etcetera) is
zonder dat deze aangenaamheid ons emotioneel zeer raakt of dat we hier
cognitief of op een andere manier veel moeite voor moeten doen om het
te ervaren: het gaat om een vrijblijvend, redelijk neutraal soort aangenaam
gestemd zijn dat niet heel nadrukkelijk beleefd wordt.
De vraag is natuurlijk of je in de definitie de aanleiding moet opnemen waarom
iemand of iets een persoon aangenaam stemt, of dat je dat altijd uit de context moet
afleiden, dus bijvoorbeeld ‘aangenaam stemmend omdat iemand of iets bijvoorbeeld
aardig, grappig, lief of mooi is’. Anders verwoord: wat reken je nog tot een betekenis
van een woord en wat wordt meer gedirigeerd door de context, de collocatie waarin
het woord voorkomt? Ik denk dat het bij adjectieven - en bij het adjectief leuk in het
bijzonder - altijd noodzakelijk is de gebruikscontext van een woord bij de
betekenisbeschrijving te betrekken. Strikt genomen moet je een woord natuurlijk
altijd in isolatie van zijn gebruiksomgeving kunnen definiëren, maar bij een woord
als leuk, dat een vage betekenis heeft, is dit juist belangrijk omdat de context concreter
invult in welk opzicht iets of iemand ‘aangenaam stemt’. Ik heb er dan ook voor
gekozen een aantal specifiekere woorden als aardig, grappig (etcetera) op te nemen
in de definitie ter illustratie, maar wil benadrukken dat juist de algemeenheid van de
definitie zelf toelaat dat het gebruik van leuk binnen bepaalde contexten zoveel kanten
op kan en dat aardig, grappig, lief, mooi, vriendelijk (etcetera) geen synoniemen zijn
voor leuk: leuk kan de betekenis van die woorden benaderen maar is veel minder
sterk en specifiek.

3.4 Leuk: een typisch Nederlands woord?
De geringe emotionele beladenheid van leuk valt misschien wel te rijmen met de
vermeend verstandelijke instelling van de Nederlander. Ik ben me er van bewust dat
er vaak gegeneraliseerd wordt door kenmerken die slechts van toepassing zijn op
sommige mensen als typerend voor een hele bevolkingsgroep te laten gelden. Toch
vind ik de onderlinge overeenkomst tussen uitspraken over die Nederlandse volksaard
treffend en wil ik die voorzichtig verbinden met het woord leuk. Nederlanders worden
door buitenlanders vaak omschreven als rationele mensen die zich zelden emotioneel
tonen, soms zelfs kil en afstandelijk; dit wordt bijvoorbeeld erg treffend omschreven
in Van Ginkel (1997), Schnabel (2002) en Vuijsje (1999). Ook de uitdrukking ‘Doe
maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ benadrukt de rationele instelling van de
Nederlander. Op televisie wordt voetballers, Idols-finalisten en overlevenden van
rampen weliswaar voortdurend gevraagd te beschrijven ‘Wat er door hen heen ging’,
maar toch: emoties uit je bij voorkeur niet, maar bespreek je.
De opmerkingen van de ‘Nederland-watchers’ zijn soms wat overdreven. Het is
natuurlijk niet zo dat we helemaal geen woorden gebruiken die duiden op
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wat meer emotionele betrokkenheid. Maar het is wel opvallend dat juist de
Nederlandse taal een woord als leuk heeft, dat je heel handig voor allerlei soorten
aangenaamheden kunt gebruiken: echt een woord voor Nederlanders, die toch niet
zo gauw ergens emotioneel van ondersteboven zijn, en zo de dingen die hen
aangenaam stemmen overzichtelijk onder een noemer kunnen vangen. Toegegeven,
ook het Engels heeft een woord als nice, dat dezelfde vaagheid kent als leuk, en
daarom ook ruim inzetbaar is, maar ‘dichter bij huis’ is het opmerkelijk dat het woord
leuk in Vlaanderen lange tijd ongebruikelijk is geweest: het komt nu onder jongeren
wel iets meer voor maar de meeste Vlamingen noemen leuk toch nadrukkelijk
‘Noord-Nederlands’ en geven de voorkeur aan woorden als tof of plezant. Een toffe
jurk kan heel goed, maar een plezante jurk weer niet, dus beide woorden zijn niet zo
ruim inzetbaar als leuk.

Conclusie
Het woord leuk laat zich niet zo makkelijk definiëren. Het is van toepassing op
personen, hun eigenschappen, karaktertrekken en gedragingen en op activiteiten,
zaken, toestanden (etcetera) die ons aangenaam stemmen. Die aangenaamheid kan
verschillende aanleidingen hebben: leuk kan bijvoorbeeld aangenaam zijn in de zin
van aardig, grappig, lief, mooi of vriendelijk. Het is daarom belangrijk om, juist bij
een redelijk ‘vaag’ woord als leuk, de context waarin het woord gebruikt wordt in
het oog te houden. Leuk benadert positieve kwalificaties als aardig, grappig, lief
(etcetera) maar is minder sterk en minder specifiek in betekenis. Belangrijk is dat
voor het ervaren van die aangenaamheid weinig cognitieve en emotionele inspanning
of betrokkenheid vereist is: leuk is altijd van toepassing op tamelijk vrijblijvende negatiever verwoord oppervlakkige - vormen van aangenaamheid. Leuk is een handige
collectieve noemer waaronder je verschillende soorten aangenaamheid kan vangen.
Het is daarom een vaag woord, en het is dan ook niet gek dat ook de
betekenisbeschrijving vaag is: want leuk, Ewoud Sanders zei het al, daarmee kun je
je niet onderscheiden.
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Henk te Velde
De missing link van de nationale identiteit
Kroniek maatschappij en cultuur
We hebben een jaar achter de rug met heel veel nationale identiteit. Van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tot de publicist Paul
Scheffer, van de politicus Geert Wilders tot de historische wetenschap, er kwam geen
einde aan. Wie zich zorgen mocht maken over de teloorgang van de nationale
identiteit, kan in ieder geval over één ding gerust zijn: we zijn er zelden zo veel mee
bezig geweest. Er is natuurlijk wel erg veel langs elkaar heen gepraat en de
onlustgevoelens zijn ook niet verdwenen. Dat zal ook niet snel gebeuren. Door ten
minste twee missing links denk ik dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn: de link
tussen publiek en wetenschap en die tussen nationale en persoonlijke identiteit. De
twee missing links laten zich verduidelijken met de twee meest geruchtmakende
bijdrages aan het debat in het afgelopen jaar, die van de WRR en van Scheffer, maar
zij zijn niet meer dan het topje van de ijsberg aan vooral gelegenheidsstudies die het
afgelopen jaar zijn gewijd aan de nationale identiteit.

De missing link tussen wetenschap en publiek
Wat hoofdschuddend keek de socioloog Jacques van Doorn in Trouw naar de discussie
die zich had ontsponnen over het WRR-rapport Identificatie met Nederland.1 Terwijl
het rapport toch een verstandig stuk was dat bepleitte de abstracte verhalen over
nationale identiteit in te ruilen voor analyse van alle concrete vormen van identificatie
die mensen via werk en sociale contacten zakelijk en emotioneel opbouwden en
bovendien niet veel meer zei dan dat die nationale identiteit moeilijk te definiëren
was en bovendien voortdurend in ontwikkeling, viel iedereen eroverheen. Het gevolg
zou wel weer gedachteloos clichédenken zijn, zo dacht Van Doorn, het tegendeel
van wat de WRR wilde bewerkstelligen. Nu had het rapport de schijn wat tegen door
de rel rond de presentatie met prinses Máxima en door het Eerste Kamerlidmaatschap
voor de Partij van de Arbeid van de hoofdverantwoordelijke Pauline van Meurs,
waardoor het meteen het etiket ‘multicultureel links’ kreeg opgeplakt. Dit was politiek
en moraal, geen wetenschap, riepen de criticasters in koor!
Meer dan één identiteit is een probleem want het betekent strijd, zo kan men het
oordeel van de critici samenvatten. Wie identiteit niet onmiddellijk met
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conflict en tegenstellingen in verband brengt, loopt tegenwoordig onvermijdelijk
tegen verwijten aan. Bovendien is er een maatschappelijke pavlovreactie zodra wordt
uitgelegd dat identiteiten altijd in beweging zijn: dat kan niet anders dan multicultureel
landverraad zijn. De discussie is inmiddels zo gepolitiseerd dat over het hoofd wordt
gezien dat het hele begrip nationale identiteit zelf ooit is geïntroduceerd om aan de
onbewegelijkheid van oudere begrippen als volksaard en volkskarakter te ontkomen.
De psychoanalyticus Erik Erikson introduceerde het begrip identiteitscrisis in de
jaren zestig en de verbinding van identiteit met crisis is sindsdien gebleven.2 Maar
de behoefte aan vastigheid is dermate groot, dat inmiddels ‘nationale identiteit’ in
de maatschappij vaak precies zo gebruikt wordt als het begrip volkskarakter in het
verleden. In zo'n context roept een poging om via ‘identificatie’ opnieuw beweging
in het debat te krijgen op voorhand heftige reacties op.
Zo is er een kloof ontstaan tussen delen van de maatschappij en politiek enerzijds
en de wetenschap anderzijds. Vrijwel alle historici en sociaal wetenschappers die
zich met het onderwerp bezighouden, gaan inmiddels van het uitgangspunt uit dat
nationale identiteit historisch gegroeid en dus veranderlijk is en pas in relatie tot
andere identiteiten gedefinieerd kan worden. Er bestaat echter in de maatschappij
het misverstand dat wie de onveranderlijkheid van nationale identiteit in twijfel trekt
ook het belang ervan voor betrokkenen ontkent, of alles verder maar op zijn beloop
zou willen laten. Vrijblijvend is het onderwerp niet, zoveel is duidelijk, maar dat
mag toch een zuivere analyse niet in de weg staan? Vooralsnog slagen veel sociale
wetenschappers en historici er echter niet goed in de indruk te vermijden dat hun
werk alleen maar dient om te laten zien dat nationalisme verkeerd is en de natie een
‘constructie’. Een treurige illustratie daarvan biedt de discussie in de Volkskrant die
in december geopend werd door een stuk van de journalisten Hans Wansink en
Willem Velema die zonder enige nuance en zonder blijk te geven van kennis van de
boeken die historici eigenlijk schrijven hen verweten alleen maar antinationalistisch
te zijn.3 Daarop legden enkele historici uit dat zuivere analyse nu eenmaal hun werk
is, en stelde Michael Zeeman lichtelijk zalvend het evidente vast: dat Nederlandse
historici niet alleen (nationalistische) mythes ontkrachten maar ook verhalen vertellen
die telkens opnieuw ons beeld van het (nationale) verleden bepalen. Veel te weinig
onderscheiden critici in zo'n discussie tussen de theorie van de natie (daarin is het
vloeiende, zich steeds ontwikkelende van identiteiten inmiddels wel onomstotelijk
aangetoond) en het werk van historici die het verleden vanuit hun eigen perspectief
laten zien. Met hun werk leveren historici ook vandaag een groot aandeel aan het
beeld en zelfbeeld van Nederlanders. Dat levert alleen geen uniform verhaal op, ex
cathedra gepresenteerd, daarvoor is de wetenschappelijke én maatschappelijke wereld
veel te pluriform.
Wie de publicaties van professionele historici nagaat die rechtstreeks over nationale
identiteit gaan, komt wel tot de conclusie dat die danwel inventariserend zijn - zoals
een recent boekje van Willem Frijhoff over ‘erfgoed’ dat onder
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meer zijn afscheidsrede als hoogleraar geschiedenis aan de VU Amsterdam bevat danwel problematiserend. Zo is er een flankerende studie van Maria Grever en Kees
Ribbens bij het WRR-rapport, een themanummer van het Tijdschrift voor geschiedenis
over ‘Inburgering. Identiteit, loyaliteit en burgerschap’ en het Jaarboek parlementaire
geschiedenis 2007 over ‘de moeizame worsteling met de nationale identiteit’.4 Hier
zitten geen stukken tussen die bedoeld zijn om de nationale identiteit te versterken.
De holistische pretenties van zo'n concept wekken bij historici al snel de neiging tot
relativering en tot kritiek op vermeende vanzelfsprekendheden. Ook worden de
maatschappelijke consequenties van de eenheidsdrang van nationale identiteit kritisch
onder de loep genomen. Een speurtocht naar ‘onze cultuur’ onder een titel als
‘Nederland, tussen nut en naastenliefde’, moet je niet verwachten van universitaire
historici.5 Hoeveel aardige opmerkingen zo'n boek ook bevat, op hoeveel voorstudie
het ook is gebaseerd, het bevat te veel sweeping statements over ‘de Nederlander’
en is te veel op zoek naar wat die kenmerkt, om voor een empirische historicus
overtuigend te kunnen zijn. Dan blijkt ook dat het concept van de nationale identiteit
als zodanig vrijwel ononderzoekbaar is, dat kan eigenlijk alleen via de omweg van
bijvoorbeeld concrete gebruiken, politieke instellingen, vergadermanieren, of door
de literatuur over alles wat met nationale identiteit te maken heeft zelf als bron te
gebruiken. Een studie over ‘de Nederlander’ behoort eigenlijk als zodanig niet tot
het domein van de geschiedwetenschap die niet zoekt naar tijdloze essenties. Als een
historicus een boek moet schrijven met de titel ‘nationale identiteit’, gaat hij allereerst
nadenken over het concept, want hoe vind je zo'n identiteit eigenlijk in het materiaal
terug?

De missing link tussen persoonlijke en nationale identiteit
In het WRR-rapport wordt een column aangehaald van Geert Wilders uit mei 2007:
‘Als we niet opletten weet straks niemand meer hoe onze vlag er uit ziet. In Den
Helder is het al zover, want op Koninginnedag heeft daar op een van de kerktorens
de hele dag de Russische vlag gewapperd, in plaats van de Nederlandse. Dit voorval
is tekenend voor de armzalige staat waarin de Nederlandse cultuur momenteel
verkeert. De taal verloedert, kennis van de vaderlandse geschiedenis is bij velen
bedroevend slecht en het Wilhelmus wordt vaak slechts meegemompeld.’6 De
Russische vlag heeft dezelfde kleuren als de Nederlandse, zij het in andere volgorde,
maar waar het hier om gaat is het doel van deze retorische aanklacht. Wilders zal
hebben bedoeld dat er te weinig betrokkenheid bestaat bij de traditionele Nederlandse
cultuur, maar hij zegt iets anders: we weten te weinig. De armzalige staat van de
Nederlandse cultuur houdt, als we het citaat letterlijk nemen, verband met een gebrek
aan kennis. Dat is een gedachte die we tegenwoordig overal aantreffen. De canon
van de Nederlandse geschiedenis die de commissie Van Oostrom in 2006 heeft
opgesteld, is bedoeld om iets aan het gebrek aan kennis te doen. De commissie zelf
legt in haar rapport de nadruk op de praktische rol van de canon in het onderwijs en
houdt afstand tot de discussie over nationale identiteit, maar het
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is duidelijk dat voor politici en buitenstaanders de verbinding met die discussie nu
juist de kern van de zaak is. Ook hier is de achterliggende gedachte dan dat je
identiteitsbesef versterkt door kennisbevordering. Sinds jaar en dag betoogt ook Paul
Scheffer dat we te weinig nadenken over de nationale identiteit.7 We moeten definiëren
wat ons bindt, dat is van belang voor onszelf en ook voor immigranten die dan beter
weten waaraan ze toe zijn. Hoewel het bij Scheffer meer gaat om de discussie dan
om kennis als zodanig, sluit ook zijn betoog in feite aan bij de klacht over het gebrek
aan kennis.
Is kennis het antwoord op het probleem dat de auteurs van Wilders tot Scheffer
signaleren? Dat valt nog te bezien. Ten eerste is vaak al te duidelijk dat de gevraagde
kennis nogal instrumenteel is. Wilders is niet geïnteresseerd in de nationale identiteit
als zodanig - daar heeft hij althans publiekelijk weinig blijk van gegeven - maar in
een wapen om de islam buiten de deur te houden. In Het land van aankomst houdt
Scheffer zich verre van een dergelijke simpele redenering.8 Toen een journalist in
Vrij Nederland zes weken na verschijning de balans van de receptie opmaakte, ging
dat onder de kop ‘De grote verzoener’. Scheffer bood in zijn breed uitwaaierende
beschouwing over het vraagstuk van immigratie en integratie ‘voor bijna iedereen
wat wils’.9 Het is een eigenaardig boek, geen snelle journalistieke beschouwing, geen
wetenschap, het is een verslag van hardop denken dat midden in de zin begint en
daar ook weer eindigt. Wie het boek over jaren nog eens terugleest en de context
niet meer kent waarin het verschenen is, zal moeite hebben de bedoeling van het
boek te begrijpen. Maar juist zo kan het nu rustig denken bevorderen. Gek genoeg
is Scheffer in de bijna vijfhonderd pagina's van het boek niet veel verder gekomen
met het vraagstuk van de nationale identiteit dat hij tien jaar geleden essentieel achtte
voor de oplossing van de problemen waar zijn boek over gaat. Nog steeds vinden
we daar weinig meer over dan de gedachte dat ‘telkens opnieuw onder woorden
[moet] worden gebracht wat ons samenbindt en verdeelt’ en dat ‘het verhaal van
deze gemeenschap [moet] worden doorverteld zonder met de rug naar de buitenwereld
te gaan staan’ (189-190). Waarom werkt Scheffer zelf niet aan de verhalen die hij
mist? Komt het niet doordat zijn nationale identiteit eigenlijk alleen een afgeleide
waarde is? ‘Gevraagd is een nieuw “wij”’, schrijft hij en hij laat er onthullend op
volgen: ‘Noch de oude, noch de nieuwe stadsbewoners lijken zich dat voldoende te
realiseren’ (406). Het gaat Scheffer om burgerschap, en dat mag best stedelijk
burgerschap zijn. Nationale of stedelijke identiteit, zolang er maar een duidelijk besef
van ‘wij’ is, daar gaat het om. In de lijn van Scheffer zou men kunnen zeggen dat
vooral gesprek en debat gevraagd worden: een ‘wij’ is een groep die met elkaar in
gesprek is. Zijn grootste vijand is onverschilligheid, en zijn verlangen richt zich niet
wezenlijk op verhalen over de nationale geschiedenis, het gaat hem om de discussie
erover. Kennis van het nationale verleden is daarin toch uiteindelijk niet meer dan
een middel, zeker geen doel op zich, en dus beperkt Scheffer zich tot beklemtoning
van het belang ervan.
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Maar er is een tweede reden waarom kennis niet het hele antwoord is. De
vooronderstelling is namelijk dat kennis betrokkenheid oplevert, maar is dat wel zo?
Kennis is vanzelfsprekend een noodzakelijke voorwaarde voor betrokkenheid - wie
Willem van Oranje niet kent, kan zich niet met hem verbonden voelen - maar is het
ook een voldoende voorwaarde? Hoeveel we ook zouden leren over het Nederlandse
verleden, dat alleen levert geen mooie dingen als ‘verbondenheid’ of zoiets. Die stap
wordt pas gezet als we onze persoonlijke identiteit in verband brengen met de
nationale identiteit. De verbinding tussen de twee is in toenemende mate
problematisch, maar daar wordt niet vaak op gewezen. Mijn moeder (bouwjaar 1933),
die is opgegroeid op het platteland in wat we nu een protestantse zuil zouden noemen
(betrokken en belijdend Nederlands Hervormd), zegt wel eens dat de ‘vaderlandse
geschiedenis’ die ze op de protestantse lagere school kreeg aangeboden, als het ware
deel werd van haarzelf. Ze behoorde tot een protestantse groep met een gezamenlijk
verleden dat in de verhalen ging samenvallen met het nationale verleden. Dit proces
werd nog eens versterkt in de oorlog, toen het nationale verleden en ook het
Oranjehuis een nieuwe glans kregen. Zo liepen persoon, groep en natie in elkaar
over. Los van de vraag of dit nu mooi was of niet - daar kan genuanceerd over gedacht
worden - is de tijdgebondenheid ervan in ieder geval duidelijk. Het gaat hier om een
generatie die de oorlog meemaakte en de verzuiling van binnenuit kent. Dat is voorbij.
Het klinkt door in het huidige debat over integratie en immigratie waarvan Scheffers
analyse deel uitmaakt. In feite wordt daarin een teveel aan specifiek groepsgevoel
bij islamitische allochtonen gesignaleerd en te weinig nationale verbondenheid bij
iedereen. Nergens lopen persoon, groep en natie meer als vanzelfsprekend in elkaar
over. Terwijl in de verzuiling, vooral in het protestantse deel ervan, groepsgevoel en
nationaal gevoel elkaar versterkten, lijken ze nu tegenover elkaar te staan en zijn
bovendien velen geneigd hun eigen verleden niet meer te zien als deel van een
groepsverleden (hooguit een familie of buurt) maar vooral als iets individueels. Het
nationale verleden is niet alleen onbekend, het is vooral ook abstract geworden. Daar
helpen geen oproepen tot kennisvermeerdering en bezinning tegen, van wie ze ook
komen. Het geeft dus aan alle geklaag over gebrek aan kennis over het nationale
verleden iets machteloos en soms ook vrijblijvends. De klaagzang van Wilders
suggereert dat de Nederlande cultuur er beter voor zou staan als we met z'n allen het
Wilhelmus hardop mee zouden kunnen zingen in plaats van vaag mompelen. Tsja,
dan lijkt toch Scheffers pleidooi voor een voortdurend gesprek over de aard van
Nederland tussen autochtonen maar ook tussen autochtoon en allochtoon een stuk
realistischer en meer op oplossingen gericht. Wel vraagt het nogal veel van burgers.
Die willen wel zo nu en dan eens praten over zulke algemene vragen, maar niet
voortdurend; in ieder leven overheersen nu eenmaal de vanzelfsprekendheden.
Wie onder deze omstandigheden oproept tot versterking van de nationale identiteit
via een canon of een ander van een officieel stempel voorzien verhaal,
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slaat een flinke stap over. Los van de vraag of we die versterking zouden moeten
willen, is ze op deze manier onbereikbaar geworden. Hoe graag we het ook allemaal
simpel willen houden, de verhouding tussen individu, groep en natie is in Nederland
onvermijdelijk gecompliceerd geworden.
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Marion Boers
Kiezen of delen
Kroniek kunst en cultuur
‘Tot memorie van het nageslacht’. Het zijn woorden waar ik de laatste tijd vaak aan
heb moeten denken. Ze werden in de jaren veertig van de zeventiende eeuw door de
Utrechtse baron van Wyttenhorst geschreven achterop de familieportretten die een
ereplaats hadden gekregen in het ‘cabinet’ van zijn vrouw. Tot memorie van het
nageslacht waren ook de twee gebeurtenissen die de aanleiding hebben gevormd
voor het schrijven van deze kroniek. In de eerste plaats was dat de tentoonstelling
‘Hollanders in beeld’ die in het najaar van 2007 in de National Gallery in Londen
en tot 13 januari 2008 in het Mauritshuis te Den Haag te zien was. Daar werden
zestig portretten getoond van dertig verschillende zeventiende-eeuwse meesters. Ten
tweede was dat het verschijnen van het laatste deel van de driedelige reeks De
schilderkunst der Lage Landen, waarvan in deze kroniek het tweede deel over de
zeventiende en achttiende eeuw wordt besproken. Deze serie past goed bij het zoeken
naar de Nederlandse identiteit en het canoniseren van grote helden uit het verleden
om ons nationaal cultureel erfgoed over te dragen, zaken waarvoor de belangstelling
in Nederland nog altijd groeiende blijkt te zijn.
Bij elk creatief proces worden voortdurend keuzes gemaakt, dat geldt voor het
samenstellen van een tentoonstelling en net zo goed voor het schrijven van een boek.
Dat betekent dan in de praktijk vaak kiezen of delen. Deze kroniek laat zien dat het
resultaat van zo'n keuze positief, maar soms ook negatief kan uitvallen.

Hollanders in beeld in het Mauritshuis
‘Hollanders in beeld’ is een titel die even kort als subtiel gekozen blijkt te zijn. Een
enkele uitzondering daargelaten, werden portretten getoond van Amsterdamse,
Haarlemse en Haagse burgers, maar amper uit de rest van de Republiek. Dat als titel
‘Hollanders in beeld’ was gekozen en bijvoorbeeld niet ‘de Hollander in beeld’, geeft
aan dat men zich ervan bewust is geweest dat het hier niet ging om een doorsnee,
maar om een specifieke groep gegoede burgers uit de steden, die zich de luxe konden
veroorloven om zich te laten portretteren. Het stemmig zwart overheerste weliswaar
bij belangrijke, oudere en
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soms invloedrijke personen, maar we kregen niet alleen burgers van middelbare
leeftijd te zien met ernstige gezichten in donkere jassen en gewaden afgezet met kant.
Er was opvallend veel variatie, al was het maar doordat onder het zwarte satijn
kleurrijke onderrokken of hemden uitpiepten of doordat de elite zich gedurende de
tweede helft van de zeventiende eeuw conformeerde aan de flamboyante Parijse
mode uit die dagen.
Een portret was vaak meer dan een afbeelding van een persoon die genoeg geld
en status bezat om zich zo'n schilderij te kunnen veroorloven. Het was voor schilders
niet alleen een uitdaging om een sprekende gelijkenis op het doek vast te leggen,
maar soms ook om bepaalde abstracte waarden weer te geven die betrekking hadden
op hun opdrachtgever. Dat kon te maken hebben met zijn positie in de samenleving,
zijn beroep, bepaalde kwaliteiten waarmee zo iemand zich wilde identificeren of, in
het geval van de dames, met bepaalde deugden die een huisvrouw diende te hebben.
Status en prestige konden worden uitgedrukt in een pose of met behulp van bepaalde
attributen, maar vooral door middel van een trefzekere uitbeelding van de kostbare
kleding en juwelen die werden gedragen. Het was voor de Hollandse schilders de
kunst om dit alles zo levensecht mogelijk uit te beelden of dat nu gebeurde in de
uiterst verfijnde schildertrant van iemand als Bartholomeus van der Helst of met de
zwierige penseelstreken van Hals en Rembrandt. Een tentoonstelling als deze bood
een uitgelezen mogelijkheid om die technieken met elkaar te vergelijken en je er met Vincent van Gogh - over te verwonderen hoeveel verschillende tonen zwart Hals
en Rembrandt gebruikten om de lichtval op de kleding weer te geven. Maar
bewondering was er evenzeer voor het dubbelportret van Pieter de la Court en zijn
vrouw van de hand van Bartholomeus van der Helst die met zijn geraffineerde fijne
schildertrant wit satijn en zwart laken bijna tastbaar wist te maken als eerbewijs aan
deze rijke stoffenhandelaar uit de Amsterdamse Kalverstraat.
Als men een tentoonstelling over portretschilderkunst wil organiseren, moet men,
zoals gezegd, kiezen of delen. Ik kan me voorstellen dat de organisatoren zich
allereerst de vraag hebben gesteld wat belangrijker zou zijn, de schilders of de
personen die zijn uitgebeeld.1 Kies je voor de schilders dan zal je al snel de
ontwikkelingen in de beeldtraditie willen tonen aan de hand van kwalitatief
hoogstaand werk van toonaangevende meesters. Kies je voor de personen dan gaat
het minder om kwaliteit en chronologie en meer om de levensverhalen van de
opdrachtgevers. De organisatoren hebben gekozen voor het eerste. We konden de
ontwikkelingen volgen vanaf circa 1600 tot 1700 aan de hand van topstukken van
bekende kunstenaars als de al genoemde Hals, Rembrandt en Van der Helst. Daarbij
zijn de organiserende musea zeer creatief omgegaan met de mogelijkheden die er
waren. Een tamelijk groot aantal van de getoonde schilderijen kwam namelijk uit
eigen bezit en men vulde dit aan met werken uit musea en collecties die op dit moment
zijn gesloten vanwege restauraties, zoals bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Daar werd
nog een aantal bruiklenen aan
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toegevoegd van werken die op een tentoonstelling als deze niet mochten ontbreken.
Men moest roeien met de riemen die men had, en daaraan kleven ook nadelen. Om
er een paar te noemen: de aanwezigheid van één niet al te best portret van Michiel
van Mierevelt die gedurende de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw zowel
nationaal als internationaal werd beschouwd als de beste Hollandse portretschilder,
en de met in totaal zes getoonde werken oververtegenwoordigde Haarlemse familie
De Bray. Maar een kniesoor die daarop lette. De tentoonstelling bood een degelijke
presentatie van alles wat de portretschilderkunst in de zeventiende eeuw te bieden
had, waarbij vooral opviel hoe groot de variatie was binnen een genre dat toch ook
zijn beperkingen kent. Men had zich beijverd om alle typen portretschilderkunst te
tonen, individuele personen, echtparen, kinderen, groepsportretten van families,
schutterijen en regenten. De topstukken lieten zonder uitzondering datgene zien waar
de Hollandse schilderkunst van de Gouden Eeuw haar faam aan te danken heeft: het
vakmanschap waarmee de kunstenaars hun modellen hebben uitgebeeld. Met dat
vernuft maakten ze de stoffen van de dure kleding tasbaar en creëerden zij een illusie
van levende, ademende personen die ons vanuit een ver verleden aankijken.
Het onbetwiste hoogtepunt van de tentoonstelling was Rembrandts portret van Jan
Six - te zien op het stofkaft van de catalogus en het reclamemateriaal voor de
tentoonstelling - dat zich nog altijd in het bezit van de familie Six bevindt en maar
zelden in het openbaar te zien is geweest. Het hangt normaal gesproken in hun kapitale
pand aan de Amstel in Amsterdam. Meestal zijn de gordijnen open en als je op je
tenen gaat staan, kan je net een glimp opvangen van dit meesterwerk. Omdat het huis
nu wordt gerestaureerd was dit wereldberoemde portret tijdelijk aan het Mauritshuis
uitgeleend.
Het is niet gemakkelijk om je aan de indringende, melancholieke blik van Jan Six
te onttrekken. Hij lijkt achteloos een handschoen aan te trekken, en in zijn
ruiterkostuum is hij alles wat de ideale hoveling volgens Six' meest geliefde auteur
Baldassare Castiglione zou moeten zijn. Diezelfde achteloosheid lijkt terug te komen
in de schijnbaar nonchalante kwaststreken van Rembrandt in het dieprood van de
mantel dat contrasteert met het bruingrijze rijkostuum. De tressen van goudgalon op
de rode cape zijn suggestief weergegeven als een brede streek verf waar de rode
ondergrond doorheen schemert. Jan Six is innemend en voornaam, maar tegelijkertijd
ook zeer intiem en informeel neergezet, een beeld dat je ook lang na het verlaten van
de tentoonstelling bijblijft.
De meeste gegoede burgers die op deze tentoonstelling te zien waren, zijn
geportretteerd met een ernstige, serieuze blik die past bij hun deftigheid en voorname
positie in de samenleving, behalve dan in Haarlem. Daar lijkt meer ruimte te zijn
geweest voor ongedwongenheid, of zelfs vrolijkheid. Dat geldt niet alleen voor het
werk van Frans Hals, die de textielkoopman Willem Heythuysen bijvoorbeeld
gevaarlijk laat wippen op zijn stoel, een rijzweep in de hand. We zien het ook op het
dubbelportret dat zijn stadsgenoot Jan de Bray in 1663 schilderde van de uitgever
Abraham Casteleyn en zijn vrouw Margarieta
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Bancken. In haar ogen is dezelfde vrolijke twinkeling te bespeuren als bij Beatrix
van der Laen die in 1622 samen met haar man Isaac Massa door Hals werd
vereeuwigd.
Bij de tentoonstelling hoort een schitterende catalogus, die in tekst en beeld een
prachtig overzicht geeft van de portretschilderkunst in de zeventiende eeuw. Een
klein minpuntje is dat men wat karig is geweest met het verstrekken van informatie
over de geportretteerden zelf. Dat zou, in sommige gevallen, een meerwaarde hebben
betekend, zowel voor de tentoonstelling als voor de catalogus, maar die spannende
levensverhalen zouden misschien te veel onze blik hebben afgeleid van waar het hier
om ging: de magie waarmee Hollandse schilders uit olie en pigmenten levende wezens
tevoorschijn wisten te toveren.

De schilderkunst der Lage landen
Op 4 december 2007 werd in het Gemeentemuseum te Den Haag aan de prinsessen
Mathilde van België en Maxima van Nederland het slotdeel gepresenteerd van de
driedelige serie De schilderkunst der Lage Landen. Het is een overzicht van de
Vlaamse en Nederlandse schilderkunst van 1400 tot 2000. Er had zich veel pers
verzameld om van deze unieke gebeurtenis verslag te doen, maar het was hen
waarschijnlijk meer te doen om de twee toekomstige vorstinnen dan om de boeken
zelf. Daarover was in de media namelijk weinig terug te vinden en dat had de redactie
van de serie waarschijnlijk liever anders gezien. Er werd wel veel gegrinnikt over
het feit dat de prinsessen verschenen in een vrijwel identieke jas, maar hoe uniek
deze gebeurtenis werkelijk was, werden we niet gewaar. In de inleiding wordt dit
het allereerste Nederlandstalige overzichtwerk genoemd, waarin zowel de Noordals de Zuid-Nederlandse schilderkunst chronologisch bij elkaar worden behandeld.
Men heeft blijkbaar over het hoofd gezien dat Ludo Beheydt al in 2002 de kunst en
cultuur van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden samen heeft behandeld in zijn
boek Eén en toch apart.2
Toen in 1993 de tentoonstelling ‘De dageraad der Gouden Eeuw’ in het
Rijksmuseum in Amsterdam van start ging, was er nogal wat kritiek op het feit dat
daar niets was terug te vinden van de invloed van de Zuid-Nederlandse schilders.
Door de Hollandocentrische visie was, volgens menig criticus, een geamputeerd
beeld van de werkelijkheid gepresenteerd. In het tweede deel van deze nieuwe serie
De schilderkunst in de Lage Landen over de zeventiende en achttiende eeuw, zou
dat moeten worden rechtgezet en het is dit deel dat ik hier aan een nadere beschouwing
wil onderwerpen. In de inleiding lezen we dat de opzet van de serie ambitieus is.
Men heeft zich ten doel gesteld om een overzichtswerk uit te geven voor de
beginnende kunstliefhebber waardoor nu nog onmisbare - wat oudere - handboeken
zoals Bob Haaks Hollandse schilderkunst in de Gouden Eeuw of Seymour Slives
Dutch Painting 1600-1800 en Hans Vlieghes Flemish art and architecture 1585-1700
in de gerenommeerde Pelican History of Art reeks worden vervangen.3 Veel van die
overzichtswerken zijn geschreven in het Engels, meer dan twintig jaar geleden
verschenen en ze
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behandelen de Noord- en Zuid-Nederlandse schilderkunst apart. Bovendien ontbreekt
tot op heden een overzichtswerk over de achttiende eeuw. We kunnen hieruit opmaken
dat de serie is bedoeld als oriëntatiemiddel voor een breed publiek (beginnende
kunstliefhebbers), maar men vindt de reeks ook zeer geschikt voor studenten
kunstgeschiedenis die hun weg moeten vinden in de chaos van eindeloze reeksen
van kunstenaars en stromingen. De opzet van de serie is om met behulp van
methodische analyse de opeenvolgende stijlontwikkelingen in de Noord- en
Zuid-Nederlandse schilderkunst te beschrijven.
De redactie is zich ervan bewust dat je een serie over zo'n breed vakgebied niet
meer moet laten schrijven door één auteur, zoals in het verleden vaak gebeurde. Er
is gebruikgemaakt van een groep experts. De Zuid-Nederlandse schilderkunst van
de zeventiende eeuw is als altijd in goede handen bij Hans Vlieghe die zeer veel over
dat onderwerp heeft gepubliceerd. Voor de behandeling van de schilderkunst in de
Noordelijke Nederlanden viel de keuze op de Utrechtse iconograaf Ghislain Kieft
die bij mijn weten nooit eerder iets heeft geschreven over de beeldtraditie van de
zeventiende-eeuwse schilderkunst. Die keuze blijkt, zoals we nog zullen zien, nogal
wat consequenties te hebben gehad voor de inhoudelijke kwaliteit van dit deel van
de serie.
Wie hoopt in dit boek een synthese te vinden, komt bedrogen uit. Noord en Zuid
worden los van elkaar besproken, ieder met een eigen inleiding. Die van Hans Vlieghe
voor de Zuidelijke Nederlanden is beduidend korter dan die van Kieft voor het
noorden en er zijn veel overlappingen in de teksten. Een goede redacteur had dit
gezien en er vermoedelijk voor gekozen om aan het begin van het boek één inleiding
op te nemen waarin de verbanden worden gelegd, die nu ontbreken. De meerwaarde
van het behandelen van Noord en Zuid in één publicatie wordt door deze opzet
eigenlijk volledig teniet gedaan. We hebben te maken met twee afzonderlijke boeken
in één band die bovendien kwalitatief sterk van elkaar verschillen. Soms krijg je
overigens het gevoel dat de auteurs elkaars teksten niet hebben gelezen, waarover
later meer.
De opzet van het gedeelte van Hans Vlieghe over de Antwerpse schildersschool
doet recht aan de feitelijke situatie in de zeventiende eeuw. De belangrijkste schilders,
Rubens, Jordaens en Van Dijck worden uitgebreid behandeld. Vlieghe bespreekt de
beeldtradities van alle genres afzonderlijk, waarbij het belang van de
historieschilderkunst en het portret duidelijk naar voren komt. De bespreking is
degelijk, de illustraties zijn fraai en goed gekozen.
Hierbij vergeleken is de opzet van het deel over de Noordelijke Nederlanden uiterst
warrig. Kieft begint zonder nadere uitleg met een hoofdstuk over portretten.
Vervolgens behandelt hij de ‘genres’ - waartoe hij blijkbaar alleen het landschap, de
marine en het stilleven rekent - waarna weer aparte hoofdstukken volgen over genreen historieschilderkunst. Ik was verbijsterd toen ik ontdekte dat hij in totaal slechts
drie kolommen wijdt aan het landschap, dat rond 1650 toch de belangrijkste tak van
schilderkunst was als we kijken naar het aantal schilders dat zich ermee bezig hield,
de kwaliteit van de kunstwerken, de grootte van de productie en de populariteit bij
het publiek. Verbijs-
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tering sloeg om in ergernis toen een deel van de informatie over die landschappen
bovendien niet ter zake bleek te doen of zelfs foutief was. Zo wordt Jacob van
Ruijsdael bijvoorbeeld opgevoerd als een schilder die hoort bij de tweede generatie
landschapsschilders, waardoor met één streek van de pen de hele tweede generatie
schilders van het tonale landschap onder leiding van Jan van Goyen wordt uitgewist
(177). Van Goyen wordt overigens wel even besproken in de paragraaf over de
schilderijenmarkt in de zeventiende eeuw. Kieft noemt hem als voorbeeld van een
schilder die een hoge productie van schilderijen wist te realiseren tegen relatief lage
prijzen. Hij maakte gebruik van een heel losse manier van schilderen om op een
goedkope manier schilderijen te kunnen maken in oplage (173). Kieft gaat hier voorbij
aan het feit dat Van Goyen in zijn eigen tijd vooral faam genoot vanwege de artistieke
kwaliteiten van zijn werk. Die losse toets is namelijk ook gebruikt om de sfeer van
het Hollandse landschap uit te beelden.4 Het is ook opmerkelijk dat er in deze korte
paragraaf over het landschap niets is terug te vinden over de mogelijke betekenissen
die men er in de zeventiende eeuw aan toekende, terwijl juist over dat onderwerp de
afgelopen decennia zeer veel interessante literatuur is verschenen. Ik heb dan ook
geen van die publicaties in de literatuurlijst kunnen terugvinden.5 Wel treffen we in
dit korte stukje tekst over het landschap een nogal uitvoerig, en niet ter zake doend,
citaat aan van de Italiaanse kunsttheoreticus Giulio Mancini die praktische adviezen
geeft aan Italiaanse kunstverzamelaars. Het is leuk om te horen dat men landschappen
in Italië een onbelangrijk genre vond dat men het beste in de gang kon ophangen,
maar dat zegt helemaal niets over de situatie in de Nederlanden. Uit
boedelinventarissen blijkt niet alleen dat men hier geen duidelijke voorkeur had voor
een bepaald soort schilderijen in specifieke ruimtes, maar ook dat landschappen vaak
een zeer prominente plaats kregen in de ‘sael’ aan weerszijde van de schouw.
Kieft blijkt in zijn tekst geen onderscheid te maken tussen echte kunstverzamelaars
en burgers die schilderijen kochten om daarmee hun huis te decoreren. Kunsttheoretici
blijken maar zeer weinig invloed te hebben gehad op de motieven die de gemiddelde
Hollandse burger had om bepaalde typen schilderijen te kopen. Toch lardeert Kieft
zijn tekst overvloedig met citaten van Hollandse en Italiaanse kunsttheoretici (zonder
verdere bronverwijzingen overigens) maar na het voorafgaande mag duidelijk zijn
dat dit soms eerder verwarrend dan verduidelijkend werkt.
De inleiding onthulde trouwens nog iets dat mij waakzaam maakte. We hebben
hier te maken met een serie die in 1997 in het Italiaans verscheen en die door
Amsterdam University Press is herzien en uitgebreid, maar zoals zal blijken niet is
herschreven waar dat nodig was. Dat valt bijvoorbeeld te illustreren aan de hand van
enkele veronderstellingen van Ghislain Kieft in het hoofdstuk over
portretschilderkunst. Zijn boude uitspraak dat zelfportretten van een schilder als
Rembrandt in het algemeen niet voor de handel bedoeld waren, noch in opdracht
werden gemaakt, wordt bijvoorbeeld weersproken door twee artikelen in de
tentoonstellingscatalogus Rembrandt Zelf uit 1999,6
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waarin wordt aangetoond dat zelfportretten in veel gevallen werden vervaardigd voor
een uitgelezen groep verzamelaars die in hun collectie graag een voorbeeld wilden
hebben van het technische kunnen van bekende meesters. Een zelfportret bezat voor
dergelijke kunstkenners een meerwaarde, omdat daarin het vernuft en de beeltenis
van de meester waren verenigd (165). Wie de catalogus bij de tentoonstelling
Hollanders in beeld heeft gelezen, zal zich ook verbazen over de uitspraak van Kieft
dat De Nachtwacht van Rembrandt niet meer is dan een decoratieve schildering en
dat we dit meesterwerk niet mogen beschouwen als een historiestuk (157). Hij gaat
daarmee voorbij aan de essentie van Rembrandts schilderkunst, namelijk dat zelfs
een ‘gewoon’ portret bij hem de allure heeft van een historiestuk. Kieft lijkt er geen
oog voor te hebben dat De Nachtwacht vol zit met verwijzingen naar het verleden
van de compagnie - te denken valt aan de zestiende-eeuwse kostuums - en dat dit
schilderij zijn faam vooral dankt aan de dramatiek die het gemeen heeft met
Rembrandts beste historiestukken uit de jaren dertig.7
Op de meningen die de auteur hier en daar ventileert, zit de lezer naar mijn oordeel
niet steeds op te wachten. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld de voorliefde van Hollanders
voor portretten met de voorouderverering van de allerprimitiefste volken ter wereld
(156). Het is een vreemde vergelijking als we denken aan de subtiele connotaties die
Rembrandt het zojuist besproken portret van zijn goede vriend Jan Six meegaf. Veel
Amsterdamse portretschilders, onder wie ook weer Rembrandt, zouden volgens Kieft
overigens het gelaat technisch zodanig hebben geconstrueerd dat het soms minder
aantrekkelijk wordt door de veelvoorkomende bolle vissenogen (149). Maar ook
Frans Hals moet het ontgelden want zijn ‘impressionistische’ manier van verf
opbrengen wordt soms een schouwspel op zichzelf waardoor de afbeelding blijft
steken in een plat schema (149). Over het portret van de jonge Gerard Bicker van
Bartholomeus van der Helst zegt Kieft dat het een komische indruk maakt (162). Als
men het portret toen zo lachwekkend had gevonden, dan zou het zeker niet tot in
lengte van jaren een ereplaats hebben gehad in de familiegalerij van de Bickers.
Kinderen met overgewicht worden nu misschien komisch gevonden, hoewel men
ook daar aan kan twijfelen, maar in een eeuw van kindersterfte was het een teken
van welstand dat bij velen jaloezie zal hebben opgewekt. Portretten zijn blijkbaar
niet het favoriete genre van de auteur, maar daarvan had hij bij het schrijven van dit
overzicht toch afstand moeten nemen.
Kieft blijkt, waarschijnlijk vanuit de Utrechtse kunsthistorische traditie, wel
affiniteit te hebben met de genreschilderkunst, maar dat weerhoudt hem er niet van
om ook daarover twijfelachtige uitspraken te doen. Zo noemt hij het genrestuk
bijvoorbeeld ‘de grootste picturale uitvinding die de Noord Nederlanders in de
zeventiende eeuw hebben gedaan’ (195). Dit is in tegenspraak met het hoofdstuk dat
Hans Vlieghe in ditzelfde boek wijdt aan de genreschilderkunst in Antwerpen, waarin
te lezen valt dat de wortels ervan te vinden zijn in het werk van Pieter Breughel de
Oudere en zijn navolgers, dat juist naar het noorden werd gebracht door emigranten
als David Vinckboons.
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Er zijn ook andere gebieden waar Ghislain Kieft zich beter lijkt thuis te voelen, zoals
de al genoemde kunsttheorie en de receptiegeschiedenis. Maar het valt te betwijfelen
of de lezer binnen de beperkte ruimte die de auteurs ter beschikking stond er behoefte
aan heeft om te weten hoe men in de achttiende en negentiende eeuw tegen bepaalde
kunstenaars of typen schilderijen heeft aangekeken. Beperkt was die ruimte zeker:
Ghislain Kieft had minder dan honderd pagina's tot zijn beschikking. Er zou echter
heel wat ruimte gewonnen zijn als men ervan had afgezien om herhaaldelijk op de
linkerpagina een schilderij in zwart/wit af te beelden en daartegenover paginagroot
de helft van hetzelfde schilderij in kleur. Eén goede kleurenreproductie had volstaan
en men had daarmee een pagina tekst gewonnen.
Men heeft keuzes gemaakt bij het schrijven en het uitgeven van dit boek. De
doelgroep is in de eerste plaats de ‘beginnende kunstliefhebber’ - ik lees daarin de
geïnteresseerde leek - en dat ontsloeg de auteurs blijkbaar van de taak om de tekst
te voorzien van een uitgebreid notenapparaat of een bibliografie, waarin alle boeken
die in de tekst worden genoemd ook echt te vinden zijn. Blijkbaar werd het ook niet
noodzakelijk gevonden om voor die doelgroep de vaak tamelijk lange
zeventiende-eeuwse teksten te vertalen in hedendaags Nederlands. Men wilde een
serie maken voor een breed publiek, maar als er dan keuzes worden gemaakt,
bijvoorbeeld voor bepaalde auteurs, dan mag men mijns inziens nooit uit het oog
verliezen dat ook een breed publiek recht heeft op een tekst die is geschreven door
een specialist die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
Dat het wel degelijk mogelijk is om het grote publiek kwaliteit te bieden, blijkt
bijvoorbeeld uit de uitstekende teksten in de serie Openbaar Kunstbezit, die intussen
al meer dan vijftig jaar een zeer breed publiek bereiken. Een ander voorbeeld daarvan
is de onvolprezen paletserie.8 Deze kleine boekjes over leven en werk van bekende
en minder bekende Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars of soms over één
beroemd schilderij, werden geschreven door vooraanstaande kunsthistorici en zijn vijftig jaar nadat ze voor het eerst verschenen - nog altijd zeer de moeite van het
lezen waard. Ik kan na het lezen van dit deel van De schilderkunst der lage landen
in de zeventiende en achttiende eeuw helaas maar een ding concluderen: wat een
gemiste kans!
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Eindnoten:
1 Bij de tentoonstelling Kopstukken, Amsterdammers geportretteerd 1600-1800, die in 2002 te
zien was in het Amsterdams Historisch Museum, werd bijvoorbeeld gekozen voor de personen.
2 L. Beheydt, Eén en toch apart, Davidsfonds/Leuven, Waanders/Zwolle 2002. De beeldende
kunst wordt besproken vanaf de Vlaamse Primitieven tot en met het constructivisme van de
jaren zeventig. De titel geeft overigens wel aan dat er soms sprake is van vergelijkbare culturele
ontwikkelingen, maar dat deze ook vaak op zichzelf staan.
3 Het boek van Haak dateert uit 1984 en wordt nog altijd beschouwd als het belangrijkste handboek
over de Noord-Nederlandse schilderkunst. Het is verschenen in het Nederlands en in het Engels.
Ouder is het boek Dutch Art and Architecture 1600-1800 van Rosenberg, Slive en Ter Kuile,
dat in 1966 verscheen in de Pelican History of Art-serie die nu is overgenomen door de Yale
University Press. Slive herzag zijn aandeel in deze uitgave voor zijn boek Dutch Painting
1600-1800, dat in 1995 verscheen. Over de Zuid-Nederlandse schilderkunst publiceerde Hans
Vlieghe in 1998 Flemish Art and Architecture 1585-1700. Deze handboeken zijn overigens
niet goed vergelijkbaar met de serie De schilderkunst der Lage Landen omdat ze van een gedegen
notenapparaat en een zeer uitgebreide bibliografie zijn voorzien.
4 Men leze hierover het uitstekende essay van Eric Jan Sluijter in de catalogus van de
tentoonstelling over Jan van Goyen die in 1996 te zien was in de Lakenhal te Leiden: ‘Jan van
Goyen als marktleider, virtuoos en vernieuwer’, 38-59.
5 Ik denk bijvoorbeeld aan het boek van Walter Gibson, Pleasant Places, maar in het bijzonder
aan de publicaties van Huijgen Leeflang, Boudewijn Bakker en in het bijzonder Jochen Becker,
‘“Een heuchelyk vermaak... maar ook een heldre baak”. Mogelijkheden om naar het
Nederlandsche landschap te kijken’, in: M. Sitt en P. Biesboer (red.), Jacob van Ruisdael. De
revolutie van het Hollandse landschap, Zwolle 2001 (catalogus tentoonstelling Hamburg
Hamburger Kunsthalle en Haarlem Frans Hals Museum 2001-2002), 145-152.
6 Ernst van de Wetering, ‘De meervoudige functie van Rembrandts zelfportretten’, 9-37, en in
dezelfde catalogus: Volker Manuth, ‘Rembrandt, portretten van kunstenaars en het zelfportret,
receptie’, 39-57.
7 Zie hierover E. Haverkamp-Begemann, Rembrandt: The Nightwatch, Princeton 1982.
8 Deze serie was bedoeld om een breed publiek te informeren over de Noord- en Zuid-Nederlandse
schilderkunst vanaf de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw. De eerste deeltjes
verschenen voor de Tweede Wereldoorlog bij uitgeverij Becht te Amsterdam. De opzet was
om binnen een bestek van maximaal tachtig pagina's een kunstenaar of soms een kunstwerk
(zoals bijvoorbeeld De Nachtwacht) te behandelen. Sommige deeltjes zijn nu sterk verouderd,
maar het is opmerkelijk dat andere nog altijd kunnen dienen als basis voor verder onderzoek,
of soms nog altijd de enige literatuur zijn over een bepaalde kunstenaar.
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Jaap Goedegebuure
De maatschappelijke actualiteit van nu en toen
Kroniek van het proza
Kort geleden beklaagde Renate Dorrestein zich erover dat critici doorgaans weinig
waardering hebben voor auteurs die in hun werk blijk geven van maatschappelijke
betrokkenheid. Toen zij in haar laatste roman Echt sexy opkwam tegen de
seksualisering van de samenleving, voelde ze zich door het merendeel van de
recensenten ten onrechte afgewezen. Volgens Dorrestein hadden de negatieve reacties
meer te maken met haar onderwerpskeuze dan met de uitwerking ervan. Er zijn
kennelijk thema's waar een literair taboe op rust, zo impliceerde ze.
Inmiddels zijn er een aantal Nederlandstalige romans verschenen die als Echt sexy
zeer prominent fenomenen uit de sociale en politieke actualiteit weerspiegelen.
Dragen ze iets bij aan de discussie over de zin en de onzin van het literaire
engagement, zoals die recentelijk weer eens door Dorrestein is aangezwengeld?
Zonder de illusie te koesteren dat ik die eeuwige kwestie hier kan beslechten, gaan
hierbij vijf voorbeelden.
De affaire rond de beruchte sekscrimineel Marc Dutroux, aan het licht gekomen in
1996, verloste de Belgen definitief van hun onschuld en gaf hun land wereldwijde
naamsbekendheid. Kristien Hemmerechts laat in In het land van Dutroux zien hoe
zwaar het leven van vrijwel elke Belg werd overschaduwd door het Monster van
Charleroi. Ze doet dat in de vorm van een raamvertelling. De roman is opgesplitst
in vijf delen, met telkens een andere hoofdpersoon en een andere plaats van handeling.
Naarmate de roman vordert, wordt de overlap tussen de delen groter en komen we
steeds vaker vertrouwde gezichten tegen. Totdat we tegen het einde verzeild blijken
te zijn in een reünie van oude bekenden, die elkaar - niet toevalig natuurlijk - treffen
in een familiepension aan de West-Vlaamse kust.
Alle personages hebben te lijden onder het nationale trauma dat Dutroux heet. Zo
heeft Rie moeten ervaren hoe haar vroegrijpe zus Roos verwikkeld raakte in een
incestueuze relatie met hun vader, met zwangerschap en abortus tot gevolg. Van de
weeromstuit is Rie zelf verslaafd geraakt aan kinky seks. Aline (van wie we vrij snel
te weten komen dat ze Ries onbekende halfzus is) wordt bedrogen en in de steek
gelaten door echtgenoot Gerard, die ze - hoe kan
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het anders - identificeert als haar hoogstpersoonlijke Dutroux. Wendy, centraal in
verhaallijn nummer drie, gaat gebukt onder het verlies van haar moeder Francine,
die uitgerekend op de dag van de Witte Mars (in de zomer van 1996 georganiseerd,
op het hoogtepunt van de Dutroux-gekte) in het kanaal sprong. Vervolgens geeft
Paul, die voor Francine's zelfmoord verantwoordelijk wordt gehouden en lange tijd
doorgaat voor seksmaniak, stukje bij beetje zijn geheimen prijs. Eerst verloor hij zijn
vrouw, die beweerde alleen maar lichamelijk in hem geïnteresseerd te zijn, daarna
zijn zoon, om vervolgens zijn teveel aan liefde te schenken aan dolende pubers en
alleenstaande vrouwen. Tot onze verrassing krijgen we ook nog te horen dat hij
tussen alle ellende door Rie aan haar gerief hielp. In het slotdeel maken we kennis
met Ben. Hij blijkt de minnaar van Aline, maar verdwijnt tegen wil en dank van het
toneel zodra Gerard in zijn oude rechten van echtgenoot treedt.
Het is me de carrousel wel. De lezer die erin meedraait, kan niet anders dan
tegemoet komen aan de nobele bedoelingen die Hemmerechts zonder twijfel moet
hebben gehad toen ze zich aan het schrijven zette. Mij lijkt dat deze
multiperspectivische familieroman in de eerste plaats mikt op de rehabilitatie van de
doorsnee-Belg, wiens blazoen zo lelijk door de affaire Dutroux besmeurd is geraakt.
De flaptekst gewaagt zelfs van een pleidooi voor liefde en vriendschap, iets waar
uiteraard geen mens (W.F. Hermans en Arnon Grunberg niet te na gesproken) van
buiten kan.
Naast deze ethische zijn er ook de psychologische én de morele kant. Met dit boek
houdt Hemmerechts een spiegel op waarin de personages zichzelf leren kennen. Maar
ook wij kunnen er onszelf de maat nemen. Hoe onschuldig (en dus hoe goed en
rechtvaardig) denken wij te zijn? En belangrijker nog: hoeveel kwaad staan wij
onszelf toe? Zouden we er niet verstandig aan doen te beseffen dat geen Witte Mars
in staat is al het zwart in ons binnenste uit te wissen? Moeten we niet instemmen met
Paul, waar hij zegt het vuil juist te willen accepteren?
Het vuil was het leven, zonder vuil was er geen leven en wie het vuil
angstvallig vermeed, had niet geleefd. Zonder het vuil had Van Gogh nooit
die gouden bloemen kunnen schilderen. We zijn bang van het vuil, maar
het vuil is goed voor ons. Het vuil is energie en inspiratie, het is de val die
de opstand en wedergeboorte mogelijk maakt.
In die vier prikkelende zinnen ligt de boodschap van deze roman besloten. Jammer
alleen dat je er vele honderden, niet altijd even boeiende pagina's geduld voor moet
oefenen.
Het komeetachtige verschijnen en verdwijnen van Pim Fortuyn, nu alweer zes jaar
geleden, markeert een drastische wending in de Nederlandse politieke cultuur. Met
hem verschoof het accent van de inhoud naar de verpakking en werd de kern
vervangen door de schil. Niet langer wat de politicus zegt is
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relevant, maar hoe hij het zegt en bij welke gelegenheid. Het debat wordt niet
geïnitieerd in 's lands vergaderzaal, maar onder regie van de media, de televisie
voorop. En daarbij zijn het niet parlementaire rubrieken als Nova of Buitenhof die
als spraakmakend gelden, maar de oppervlakkige babbelprogramma's, waar het nooit
gaat om de zaken maar om de mannetjes en de vrouwtjes van het Binnenhof, die
welkom zijn op voorwaarde dat ze iets geruchtmakends willen zeggen of bereid zijn
zich door de gastheer tot vermaak van het publiek te laten afslachten.
Het openbare debat als amusement, daarover gaat het in Vladiwostok! van P.F.
Thomése. Hoofdpersonen zijn het aanstormende Tweede-Kamerlid Hans Portielje
en zijn adviseur Fons Nieuwenhuijs. Het tweetal kent elkaar van vroeger, toen ze
allebei werkten voor een links weekblad. Van de idealen die ze toen ongetwijfeld
moeten hebben gehad, horen we niets. Dat is betekenisvol, want Hans en Fons horen
tot het moderne slag mensen dat idealen ervaart als hinderlijke obstakels op weg naar
genot. We weten niet eens tot welke partij Portielje hoort. Wel dat zijn honger naar
macht samengaat met een onverzadigbare seksuele appetijt. En dat hij noch bereid
noch in staat is dossiers te lezen of anderszins moeite te doen voor zijn taak. Scoren,
dat is wat hij wil, in bed met een leuke meid of op de bank bij gladde en gelikte
presentatoren.
Fons is minder gretig en belust. Het heeft er veel van weg dat zijn ambitie is
verdampt, dat zijn adrenaline en tostesteron zijn opgedroogd en dat hij er hevig naar
verlangt om er een poosje niet te hoeven zijn. Termen als midlifecrisis of burn out
vallen nog net niet, maar de symptomen zijn er.
Naast zijn beeldschone echtgenote Pam, een vroegere televisiester met wie hij het
pr-adviesbureau Nieuwenhuijs & Nieuwenhuijs runt, heeft Fons een maîtresse (Ruth)
en een haast volwassen dochter (Amanda) in een Amsterdamse buitenwijk. Bovendien
wordt hij gestalkt door een liefje van één nacht (Solana) bij wie hij per ongeluk een
zoontje (Alwin) heeft verwekt. Hij zit in de nesten en dat verklaart zijn afgunst jegens
gabber Hans die zich soepeltjes door allerlei complicaties heen beweegt. Tot ook
diens kruik barst van het vele malen te water gaan. Het is nota bene Amanda die als
stagiaire van het linkse weekblad onthult dat Hans mede verantwoordelijk is voor
nalatigheid jegens de nabestaanden van een in Afrika omgekomen predikantengezin.
In een talkshow krijgt hij vervolgens de genadeklap uitgedeeld, en dat vlak voor de
verkiezingen.
Met Fons loopt het iets beter af. Tot zijn grote verrassing blijkt de ongewenst
kinderloze Pam wel te voelen voor Solana's suggestie dat zij en Fons zich actief met
de opvoeding van Alwin moeten gaan bemoeien. Zo eindigt de roman dus toch nog
op een positieve noot. Dat mag ook wel, want voor het overige is Vladiwostok! een
en al cynisme.
Van wereldvreemdheid kun je Robert Anker niet betichten. Of het nu is in romans,
gedichten of essays, altijd toont hij zich betrokken, goed op de hoogte van de
maatschappelijke actualiteit en voorzien van een uitgesproken mening. Zo verstond
hij zich met morele dilemma's (Goede manieren), eigentijdse
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familieproblemen (Een soort Engeland) en het multiculturele drama (Hajar en Daan).
In Nieuw-Lelievelt maakt Anker andermaal de balans op van de recente Nederlandse
geschiedenis. Daartoe creëerde hij het personage van Wies Bouwmeester, telg uit
een beroemd acteursgeslacht. Wies is van 1930, dus net op tijd om bewust de Tweede
Wereldoorlog mee te maken. Haar vader Robert, eigenaar van een aannemersbedrijf,
laat zich met veel andere ondernemers voor het karretje van de Duitse bezetter
spannen, maar anders dan de meeste van zijn concurrenten moet hij daar na de
bevrijding zwaar voor boeten. Hij verdwijnt voor een paar jaar achter de tralies en
wanneer hij vrijkomt is hij een gebroken man. Van de verdenking dat hij geldelijk
gewin heeft behaald door joodse onderduikers te verraden, weet hij zich niet meer
vrij te pleiten.
Na Roberts vroege dood blijft zijn schuld op dochter Wies drukken. Terwille van
zijn nagedachtenis én om goed te maken wat hij liet liggen of domweg fout deed,
gaat ze in Delft architectuur studeren. Ze droomt ervan mee te kunnen bouwen aan
een utopische samenleving waarin goed en gezond wonen synoniem is met geluk.
Als die nieuwe wereld niet helemaal volgens plan van de grond komt, gaat ze - we
schrijven inmiddels jaren zestig - ontwikkelingswerk doen in Midden-Afrika, zij aan
zij met een man die tijdens de oorlog zijn joodse ouders heeft verloren. Ook dat
ideaal gaat teloor, samen met de liefdesband. Er zullen nog de nodige plannen en
projecten én de nodige desillusies volgen, totdat Wies op haar oude dag een nulpunt
bereikt dat haar in staat zou moeten stellen alle geestelijke ballast los te laten. Of ze
daar in slaagt dan wel in faalt, komen we niet te weten, want het verhaal eindigt
tijdens de desastreus verlopende viering van haar vijfenzeventigste verjaardag.
Met zijn nieuwe roman heeft Anker hoog gemikt, wel niet zo hoog als A.F.Th.
van der Heijden met De Movo Tapes en Het schervengericht of Marcel Möring met
Dis, maar toch met het onmiskenbare oogmerk om aan de hand van een individuele
biografie een hele periode door te lichten. Nu zijn boek minder mastodontisch is
uitgevallen dan de turven van zijn genoemde collega's (wat je een kwaliteit zou
mogen noemen), maar Anker het niettemin nodig vindt om tot beter begrip van de
lezer allerhande historische informatie te verstrekken, kan hij niet anders dan op
zevenmijlslaarzen door een periode van driekwart eeuw heen rennen.
Die haast komt het boek niet ten goede. Achtergrondgegevens, nodig om het relaas
contouren en context te geven, worden in abrupte lawines over ons uitgestort, in een
verteltempo en een spreektrant die lijken te suggereren dat de tijd vliegt. Het gevolg
is dat Nieuw-Lelievelt (dat zijn titel dank aan het nabij Wassenaar gelegen landgoed
van de Bouwmeesters) nergens diep gaat en nooit raakt, ook niet nu Anker de grote
drama's van de afgelopen honderd jaar de revue laat passeren.
De romans van Arthur Japin (De zwarte met het witte hart en Een schitterend gebrek)
kun je vergelijken met een hoop sintels die op miraculeuze wijze in
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vuur en vlam zijn gezet. Om dat voor elkaar te krijgen moet je wel beschikken over
de bezielende adem van de geboren verteller. Japin bezit die kwaliteit, zoals we weer
eens kunnen aflezen aan zijn nieuwe roman De overgave. Ook in dit geval lag de
stof te sluimeren in archieven en bibliotheken, en ook nu wist hij er een spannend
en sprankelend, maar menigmaal ook huiveringwekkend verhaal aan te ontlokken.
In het nawoord onthult Japin hoe hij een paar jaar geleden bij toeval belandde in
het Texaanse plaatsje Quanah. Daar stuitte hij op een monument dat herinnert aan
Cynthia Ann Parker, een blanke vrouw die in 1836 door Comanche-Indianen werd
ontvoerd, om vervolgens de moeder te worden van hun laatste leider, de legendarische
Quanah (1840-1911). Japin heeft deze twee historische figuren een belangrijke rol
toebedeeld, maar de alles en iedereen dominerende plek is toch weggelegd voor Sally
alias ‘Granny’ Parker, Cynthia Anns grootmoeder. Zij mag in De overgave het woord
doen.
Granny's relaas begint wanneer ze op hoge ouderdom bezoek krijgt van Quanah,
op dat moment een rijk en gerespecteerd man. In haar woekert al tientallen jaren een
immense wrok. De vooruitgeschoven pionierspost waar zij en haar talrijke
familieleden een bestaan probeerden op te bouwen werd overvallen door een bende
Comanche. Velen werden afgeslacht. Zelf werd ze talloze malen verkracht en zwaar
mishandeld. Twee van haar dochters en een stel kleinkinderen, waaronder haar
oogappel Cynthia Ann, werden meegenomen.
De familie slaagt er weliswaar in drie gegijzelden vrij te kopen, maar is niet bij
machte het verleden met al zijn wonden ongedaan te maken. Lizzie, Rachel en Cynhia
Ann zijn zo onherstelbaar van hun oude milieu vervreemd geraakt dat ze er nooit
meer kunnen aarden. De eerste verdrinkt zich, de tweede sterft korte tijd na haar
vrijlating. Cynhia Ann blijkt een volledige persoonsverandering te hebben ondergaan.
Noodgedwongen heeft ze zich aangepast aan de andere omgeving en is er indiaanse
onder de indianen geworden. Engels spreekt ze niet meer, als vrouw van opperhoofd
Peta Nocona en moeder van diens kinderen is ze onvoorwaardelijk loyaal met haar
nieuwe volk. De herkregen vrijheid voelt voor haar als gevangenschap, en daar gaat
ze zo diep onder gebukt dat ze besluit om zich dood te hongeren.
Met dat al staat De overgave in het teken van wat tegenwoordig ‘traumaverwerking’
heet. Niet alleen het lichaam, maar het hele bestaan van Granny Parker wordt getekend
door de nasleep van 19 mei 1836. De onstuitbare drang om die dag uit te wissen
geeft, wrang genoeg, haar leven een zin die ze nooit had kunnen voorzien.
Maar er is meer. Zonder het met zoveel woorden te benoemen snijdt Arthur Japin
de hoogst actuele en brandende kwestie van de interculturaliteit aan. Hij doet dat
precies honderdtachtig graden anders dan in De zwarte met het witte hart. In die
veelgeprezen en succesvolle debuutroman koos hij het perspectief van de Ander, de
vreemdeling die ondanks de wil tot assimilatie buitenstaander blijft omdat de
binnenvetters hem niet aanvaarden als een van hen. In De overgave hebben we te
maken met een blanke, op en top koloniale visie. Granny
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Parker ziet in de indiaan allereerst de alomtegenwoordige vijand. En hoewel ze niet
zo ver gaat als haar mede-Amerikanen die dachten en handelden alsof ze met een
schadelijke diersoort van doen hadden, is en blijft de Ander haar toch wezensvreemd.
Als hij onverwacht het gezicht van een bloedverwant krijgt, ziet ze zich onverhoeds
geconfronteerd met de opgave in hem een mens te zien.
Tomas Lieske neemt zijn publiek bij voorkeur mee naar uithoeken van Europa. Nu
eens gaat de reis richting Spanje, dan weer naar Rusland. Met zijn nieuwe boek, de
roman Dünya, genoemd naar de vrouwelijke hoofdpersoon, worden we meegenomen
naar het Turkije van de periode 1914 tot 1939. Twee Hollandse neven, Simon en
Otto, monsteren na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog als stokers aan op een
Britse mijnenveger. Na enige gevechtshandelingen belanden ze in een
krijgsgevangenenkamp. Uiteindelijk worden ze te werk gesteld in een machinefabriek
waar een geheim luchtvaartprogramma van start gaat. Onder leiding van de voor
Hitler uitgeweken Duitse jood Paul Grunwald bouwt men naarstig aan het prototype
van een Turkse zeppelin. Simon, die in zijn jeugd als leidekker heeft gewerkt en geen
centje hoogtevrees kent, wordt een van de drijvende krachten achter het project.
Omdat de autoriteiten de twee vreemdelingen niet helemaal vertrouwen, sturen
ze hen een spionne op het dak. Het is Dünya, een mollige en wulpse dame die dankzij
haar huwelijkse staat in de hoge kringen heeft verkeerd, maar na het sneuvelen van
haar man aan de zwier en ten slotte zelfs aan lager wal is geraakt. Ze is een schelm
zoals ze in het werk van Lieske wel meer voorkomen: een tafelschuimster die niet
vies is van oplichterij en maar al te graag bereid mannen het hoofd op hol te brengen
zolang ze daar profijt van kan trekken. Wanneer haar gedrag de spuigaten uitloopt
en ze niet langer in Istanbul valt te handhaven, koppelt de politie haar in ruil voor
strafvermindering aan Simon en Otto. Via hen maakt ze ook kennis met het
tienermeisje Julia, dat de neven in veiligheid hebben gebracht toen Julia's Armeense
familie tijdens de even welbekende als omstreden volkerenmoord van 1915 werd
gelyncht.
Ziedaar het vierkoppige samenraapsel waaraan Lieske, bijgestaan door de
veelbewogen geschiedenis van de twintigste-eeuwse volksverhuizingen, de hoofdrol
in een tragikomisch spel van vergissingen heeft toebedeeld. Simon geeft zich uit
voor Julia's vader en raakt verstrikt in quasi-incestueuze praktijken, Dünya weet haar
turbulente verleden en haar connecties met de geheime dienst uitstekend te
camoufleren, Otto bespringt Dünya van tijd tot tijd maar heeft liever niet dat Simon
daarvan op de hoogte is, en van Julia weten we niet beter of ze iemand van horen,
zien en zwijgen, totdat de manipulaties van haar naaste omgeving haar te veel worden.
Julia's ontnuchtering valt samen met de luchtdoop van de zeppelin waaraan Simon
en anderen hun ziel en zaligheid hebben verkwanseld. Ook die gebeurtenis loopt uit
op een anticlimax. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Dünya daar onbedoeld toe
bijdraagt.
Wie vandaag de dag Turkije zegt, zegt Europese integratie. Over de tussen-
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wal-en-schip positie van dit oude cultuurland komen we in deze roman het nodige
te weten. Lieske situeert zijn verhaal niet voor niets ten tijde van het interbellum, de
periode dat Kemal Attaturk de Turkse natie de moderniteit injoeg en zorgde voor
nieuw elan, nieuwe trots én een nieuw nationalisme dat vandaag de dag de aansluiting
bij Europa eerder belemmert dan bevordert. Het multiculturele Turkije is niet iets
van nu (denk maar aan zoiets als de Koerdische minderheid), maar van het oude
Ottomaanse bewind dat plek gaf aan Turken, Grieken, Bulgaren, Serven en joden.
Als Dünya ontdekt dat Julia helemaal niet het kind is van een Hollandse vader en
een Turkse moeder, voelt ze zich het slachtoffer van een desillusie waar Lieske ons
in het licht van het heden wil laten delen. Dat aspect maakt ‘Dünya’ niet alleen tot
een mooi en ontroerend, maar ook tot een hoogst actueel boek.
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Digitalisering
Het leek een krankzinnig voorstel en de commotie was dan ook groot. Menig
boekenliefhebber reageerde woedend en met tranen in de ogen werd er geroepen:
vernietiging van cultuurgoed! Wat was er gebeurd? In november 2007 lanceerde de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het plan om een groot deel van het Nederlandse
boekenbestand te digitaliseren.1 Op zich een mooi plan, maar het voorstel was om
de boeken open te snijden, rug eraf, en vervolgens de losse pagina's automatisch te
laten scannen en te OCR-en. Dat is immers veel goedkoper dan wanneer je de boeken
intact laat; je zou kunnen werken met snelle sheetfeeders. De boeken ben je op deze
manier kwijt, maar voor circa zes miljoen euro zou je beschikken over digitale versies
van alle 4 à 500.000 banden die verschenen zijn in Nederland tussen 1800 en 1950,
aldus de KB.
Ze hadden bij de KB, zoveel is wel duidelijk, de emotionele waarde van het boek
onderschat, en het plan zal dan ook wel niet (of tenminste niet in deze vorm)
gerealiseerd worden. Maar was het daarom ook een slecht plan? Van meet af aan is
er expliciet op gewezen dat het niet de bedoeling was om unieke of zeldzame boeken
te versnijden. Het ging om boeken die in een aantal exemplaren in Nederlandse
bibliotheken beschikbaar zijn. Maar toch. Een alternatief voor dit plan is dat we
wachten totdat Google het digitaliseerwerk doet in het kader van het ‘Google Library
Project’. Google gaat bijvoorbeeld, in samenwerking met de Universiteit Gent, de
copyrightvrije boeken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Gent
(Boekentoren) digitaliseren, zoals in mei vorig jaar bekend werd gemaakt.2 De vraag
is natuurlijk of het dreigende monopolie van Google op het gebied van gedigitaliseerde
bibliotheeksbestanden en het uit handen geven van het cultuurgoed niet op z'n minst
even problematisch is als het KB-plan. Zij bepalen nu de manier van ontsluiten en
aanbieden van de gedigitaliseerde bestanden en niemand kan op dit moment zeggen,
welke koers Google op den duur zal varen.
Hoe dan ook - duidelijk is dat de digitalisering van literaire en wetenschappelijke
teksten de afgelopen tijd in een stroomversnelling terecht is gekomen. En nu al
ondervinden we dat voor veel van onze studenten (wetenschappelijke)
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literatuur alleen bestaat als ze via internet toegankelijk is. Deze ontwikkeling kan
men betreuren, tegenhouden laat ze zich niet.
Ook bij het tot nu toe grootste digitaliseringsproject binnen de neerlandistiek, de
DBNL (Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, www.dbnl.nl) hebben ze
de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er zijn tal van teksten toegevoegd aan het
bestand en als grote vernieuwing werd eind 2007 de DBNL-zoekmachine
geïntroduceerd.3 Helaas zijn er nog wel wat (technische) problemen met de
DBNL-zoekfunctie. Zo zijn er op dit moment (januari 2008) nog problemen met
niet-ascii-tekens (bijvoorbeeld met een accent of een trema). Zoek maar eens een
woord als geïnteresseerd op. Volgens de zoekfunctie komt dat woord niet voor.
Interesse wel, maar geïnteresseerd niet - dat lijkt onwaarschijnlijk en Google laat
ook zien dat het niet waar is: de zoekopdracht ‘geïnteresseerd site:www.dbnl.org’
levert meer dan 1.500 treffers op. Voor eenvoudige zoekopdrachten in het
DBNL-materiaal lijkt Google dus vooralsnog in veel gevallen de betere keuze. Maar
de nieuwe DBNL-zoekfunctie kan en wil meer: vooral is het mogelijk om de
zoekopdracht systematisch te beperken. Criteria daarvoor zijn bijvoorbeeld het jaar
van uitgave of het genre van de te doorzoeken teksten of ook de geboorteplaats of
het beroep van de auteur. Men kan daarmee dus vrij makkelijk gegevens uit
Zuid-Nederlandse teksten uit bijvoorbeeld de Gouden Eeuw op het scherm toveren.
Voor taalkundig onderzoek zijn er echter nog wel meer wensen: vooral zou het zoeken
met wildcards moeten worden verbeterd. Het is weliswaar nu al mogelijk om te
zoeken op een string aan het begin of aan het einde van een woord, maar dat werkt
(nog) niet perfect. Zo leidde een zoekopdracht als ‘erij’ met de optie ‘eind van woord’
bij mij reproduceerbaar na enkele minuten tot een ‘internal server error’. En als je
woorden zoekt die beginnen met ‘hyper’, dan wil je misschien niet meteen een lijst
met alle treffers, maar liever eerst een lijst met de diverse woordvormen (hyperactief,
hyperactieve, hypercorrect, hypertekst enz.) om vervolgens met één of meer ervan
door te zoeken. Ten slotte moet ook aan de lay-out van de pagina's nog heel wat
gebeuren (ik begrijp niet waarom ze bij de DBNL geen mooie webpagina's kunnen
maken...). Hoe dan ook - ik ga ervan uit dat dit allemaal beginperikelen zijn die al
gauw kunnen en zullen worden verholpen. En als de mogelijkheden nog verder
worden uitgebouwd, zou deze zoekfunctie wel eens een belangrijke vernieuwing van
de DBNL kunnen blijken.

Digitale woordenboeken
Voor naslagwerken zoals woordenboeken ligt het nut van de elektronische versie
met z'n enorme zoekmogelijkheden voor de hand. Vandaar dat nieuwe projecten,
zoals het prachtige Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), waarvan
deel 3 (Ke t/m R) vorig jaar is verschenen, meteen (ook) als online-projecten zijn
opgezet (vgl. www.etymologie.nl). Het EWN kwam overigens ook in mijn vorige
kroniek (NEM 2, 2007) al ter sprake en daar heb ik ten onrechte beweerd dat Marlies
Philippa zou zijn afgetreden als lid van de hoofdredactie. Sorry, Marlies.4
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Ook oudere woordenboeken worden beetje bij beetje gedigitaliseerd en in
elektronische vorm toegankelijk gemaakt (al dan niet via internet). De belangrijkste
instelling in dit verband is zoals niet anders te verwachten het ‘Instituut voor
Nederlandse Lexicologie’ in Leiden. Begin vorig jaar maakten ze het WNT, het
Woordenboek der Nederlandsche Taal, online toegankelijk als onderdeel van een
groter project, de Geïntegreerde taalbank (GTB). In het kader van de GTB moeten
niet alleen de historische woordenboeken van het Nederlands beschikbaar worden
gemaakt via internet, maar het is de bedoeling om daarnaast ook een corpuscomponent
en een lexiconcomponent toe te voegen. De woordenboekcomponent bevat inmiddels
naast het WNT ook het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) en is te vinden
onder gtb.inl.nl. Het is de bedoeling om binnenkort ook het Oudnederlands
Woordenboek en het Middelnederlands Woordenboek te integreren.
Ten opzichte van de al langer beschikbare cd-rom-versie bevat de online GTB-versie
van het Woordenboek der Nederlandsche taal een aantal verbeteringen en nieuwe
mogelijkheden die de gebruikswaarde ervan aanzienlijk verhogen. Vooral de integratie
met de andere historische woordenboeken belooft veel moois. Zo is het nu al mogelijk
om met één zoekaanvraag resultaten uit het WNT en het VMNW op het scherm te laten
verschijnen en de resultaten zijn bovendien gekoppeld aan andere woordenboeken
en gegevensbestanden. Als u bijvoorbeeld zoekt naar het lemma ‘huis’, dan krijgt u
het WNT-artikel huis op het scherm, maar ook het VMNW-artikel huus en van dit
laatste kunt u doorklikken naar een applicatie (ontwikkeld door Evert Wattel en Pieter
van Reenen) die de spreiding van de diverse varianten laat zien op een kaart. Of u
klikt door naar een kaart met gegevens over de spreiding van een aantal vormen in
de klankatlas van Amand Berteloot. En van het WNT-artikel huis kunt u direct door
naar etymologische informatie in het boven al genoemde EWN.
Een andere verbetering betreft de bronverwijzingen bij de diverse bewijsplaatsen.
Deze zijn nu (eindelijk) gedateerd en als u op zo'n bronverwijzing klikt, verschijnt
er een pop-upvenstertje met de uitgeschreven titel. Een klik op deze titel en u krijgt
de volledige informatie uit de bronnenlijst. Overigens zijn ook de zoekmogelijkheden
nog een keer duidelijk verbeterd ten opzichte van de cd-rom-versie, zodat deze
inmiddels als achterhaald kan gelden. De standaard-versie van het WNT is nu de
nieuwe internet-versie en door de integratie van steeds meer informatiebronnen in
de taalbank zal de GTB vrijwel zeker al gauw het belangrijkste naslagwerk zijn voor
de geschiedenis van de Nederlandse woordenschat.
Als u geïnteresseerd bent in woordgeschiedenis en etymologie, dan is er nog een
ander digitaliseringsproject waar ik uw aandacht op wil vestigen. Afgelopen jaar is
er namelijk bij Onze Taal een dvd verschenen met daarop de scans van veertig
etymologische titels uit de periode 1818-2001. Het gaat om belangrijke oude
etymologische woordenboeken, onder andere de Verklarende geslachtslijst van
Bilderdijk of de etymologische woordenboeken van Vercoullie of Franck, aangevuld
met vrij recente etymologische publicaties van onder meer Marlies
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Philippa of Ewoud Sanders. Deze laatste is trouwens ook degene aan wie we de
Etymologie-dvd te danken hebben. Sanders heeft in samenwerking met Onze taal
ervoor gezorgd dat deze weelde van etymologische informatie met minimale middelen
en binnen betrekkelijk korte tijd in elektronische vorm beschikbaar is gekomen.
Waarvoor dank! De diverse (woorden)boeken staan als pdf-bestanden op de dvd en
zijn doorzoekbaar per titel of via één centrale index. Niet perfect, maar zeer bruikbaar
voor allerlei soorten taalhistorisch onderzoek. De dvd is voor 35 euro verkrijgbaar
via Onze taal.5 En nu we het toch al hebben over Onze taal: dit genootschap kon in
2007 z'n 75ste verjaardag vieren. Dat hebben ze gedaan met een groot jubileumcongres
onder de titel ‘Onze taal, onze toekomst’ in het Beatrix Theater in Utrecht en er zijn
een aantal artikelen en boekjes verschenen naar aanleiding van dit jubileum (vergelijk
www.onzetaal.nl/nieuws/jubileum.php).

Bundels
Maar het is (nog?) niet alles digitaal wat de klok slaat. Ook in 2007 zijn er weer een
heleboel boeken over taal en taalkunde verschenen. Om te beginnen wil ik van de
gelegenheid gebruik maken en uw aandacht vragen voor een paar taalkundige bundels.
Vooral feestbundels worden vaak gezien als begraafplaats voor artikeltjes die de
auteurs niet in een ‘serieuze publicatie’ kwijt konden. In zo'n feestbundel kunnen ze
geen kwaad, want die boeken zijn toch voor in de kast en niet om te lezen. Wat in
veel gevallen jammer is. Neem de afscheidsbundel voor Piet van Sterkenburg, onder
redactie van Fons Moerdijk et al. Van Sterkenburg nam in januari 2007 afscheid als
directeur van het hierboven al genoemde Instituut voor Nederlandse lexicologie. Bij
zijn afscheid werd hem een bundel met zesenveertig opstellen aangeboden, thematisch
onderverdeeld in artikelen over woordenboeken en woordenlijsten, corpora en
taaltechnologie, woorden en uitdrukkingen, vloeken en verwensingen. Daarnaast
bevat de bundel ook nog een aantal meer algemene taalkundige stukken. Leven met
woorden, zo luidt de titel, is een mooie bundel geworden, vol met interessante
bijdragen voor iedereen met belangstelling voor de lexicologie en lexicografie van
het Nederlands.
Tussen taal, spelling en onderwijs is de titel van een andere afscheidsbundel uit
2007, de bundel bij het emeritaat van Frans Daems (Universiteit Antwerpen). Het
boek bevat 53 bijdragen vooral over, jawel, taal, spelling en onderwijs, volgens de
redacteuren (Dominiek Sandra et al.) ‘de voornaamste thema's waar Frans tijdens
zijn academische carrière mee bezig is geweest’. Daarnaast is er, verspreid door het
hele boek, een aantal bijdragen die eerder kunnen worden getypeerd als persoonlijke
herinneringen aan Frans Daems, waardoor deze bundel, meer nog dan die voor Van
Sterkenburg, het karakter krijgt van een liber amicorum.
Een ander afscheid heeft geleid tot maar liefst vier boeken, het afscheid van
‘taalbeheerser’ Toine Braet van de Leidse universiteit (vergelijk hiervoor ook de
website www.afscheidbraet.nl). Allereerst is er de afscheidsbundel Het woud van

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

59
de retorica onder redactie van Korrie Korevaart et al. In deze bundel zijn bijdragen
te vinden van collega's en studenten over de rol van de retorica in hun eigen
onderzoek. Daarnaast zijn er drie nieuwe boeken van Braet zelf: een bundeling van
tien artikelen en lezingen met retorische analyses en kritieken uit de afgelopen dertig
jaar (De anatomie van overtuigingskracht), een studie over klassieke retorica (De
redelijkheid van de klassieke retorica) en een studieboek over de klassieke
‘overtuigingsmiddelen’ en over het gebruik ervan in moderne toespraken en andere
overtuigende teksten (Retorische kritiek).
Na zoveel retorisch geweld weer terug naar de gewone taalkunde. Laat ik een
beetje reclame maken. We hebben in Berlijn een workshop georganiseerd naar
aanleiding van het verschijnen van Van Haeringens bekende studie Nederlands tussen
Duits en Engels in 1956. De centrale claim van Van Haeringen was dat het Nederlands
zich met betrekking tot z'n grammaticale structuren in veel opzichten laat situeren
tussen het Duits en het Engels. Doel van de Berlijnse workshop was het om
taalkundigen bij elkaar te brengen die zich in hun onderzoek bezighouden met het
soort vragen die vijftig jaar eerder door Van Haeringen werden behandeld. We wilden
laten zien dat taalkundig onderzoek naar het Nederlands gebaat is bij een (al dan niet
historisch-)vergelijkende aanpak. Dat is, vind ik zelf, aardig gelukt. De resultaten
van de workshop zijn in de vorm van vijftien artikelen begin vorig jaar verschenen
in de bundel Nederlands tussen Duits en Engels, onder redactie van ondergetekende,
Ulrike Vogl, Ton van der Wouden en Arie Verhagen.6
Hierboven ging het over digitalisering en het nut van digitale tekstverzamelingen
voor de taalkunde. Het wordt steeds makkelijker om taalkundige observaties en
analyses te toetsen aan ‘echt’ taalmateriaal. Dergelijke corpora van gedigitaliseerde
teksten zijn dus mooi, maar ze hebben één groot nadeel: ze bestaan uit gedigitaliseerde
teksten. Dat wil zeggen: uit geschreven teksten. Schrijftaal is uiteraard interessant,
ook vanuit taalkundig oogpunt, maar eigenlijk zijn we het erover eens dat taal in
eerste instantie gesproken taal is. En daarom is het ook zo mooi dat we sinds een
paar jaar kunnen beschikken over een groot corpus van gesproken taal uit Nederland
en Vlaanderen, het Corpus gesproken Nederlands (CGN). Aan dit corpus heeft het
tijdschrift Nederlandse taalkunde nu een themanummer gewijd. Het is een nuttige
en interessante aflevering van het tijdschrift geworden, met vier artikelen die vooral
aandacht besteden aan de mogelijkheden en de beperkingen van het CGN voor
taalkundig onderzoek. Het wordt duidelijk dat het CGN een buitengewoon waardevol
onderzoeksinstrument is voor onder andere semantisch onderzoek, onderzoek naar
regionale variatie (Nederland-België) en ook voor bijvoorbeeld onderzoek naar
collocaties en constructies.

Woordenboeken
Er zijn uiteraard ook weer nieuwe woordenboeken verschenen in 2007. Vooral de
bekende lexicografische uitgeverij Van Dale heeft een aantal nieuwe titels op de
markt gebracht. Zo is er nu een reeks van elftalige vakwoordenboeken
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(Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds, Pools,
Tsjechisch en Hongaars): een Business woordenboek, een Medisch woordenboek,
een Computer woordenboek, een Technisch woordenboek, allemaal in de genoemde
elf talen. De reeks wordt aangevuld met het Praktisch woordenboek dat ‘een actuele
basiswoordenschat in de 11 belangrijkste Europese talen’ bevat. De hele reeks is een
bewerking van een reeks die een paar jaar geleden verschenen is bij de Duitse
Compact Verlag (www.compactverlag.de). Daar heten de boeken Wirtschaft//Medizin
und Pharmazie/Computer & Informatik/Technik/Grundwortschatz in 11 Sprachen.
Het zijn dezelfde elf talen en de Duitse reeks heeft een belangrijk voordeel: de
woordenboeken zijn veel goedkoper. Terwijl Van Dale voor de vakwoordenboeken
telkens €59,90 vraagt, krijgt u de Duitse editie van Compact bij amazon.de voor
€19,90 per deel.
Interessanter vind ik persoonlijk de nieuwe editie van het Groot beeldwoordenboek,
vooral omdat Van Dale in deze editie een nieuwe taal heeft toegevoegd, en wel het
Duits. Beeldwoordenboeken vind ik fascinerend. Doordat ze geen lange verklaringen
hoeven te geven, maar gewoon aanwijzen ‘dit ding heet zo in het
Nederlands/Engels/Frans/Duits’ is het een zeer directe manier van
woordenschatoefening. Een half uurtje bladeren en ik heb weer een heleboel
bijgeleerd. Overigens bedoel ik daarmee niet alleen de uitbreiding van m'n
Nederlandse woordenschat, maar ook van mijn Duitse moedertaalwoordenschat.
Wist u bijvoorbeeld dat een trompet een tweede ventielbuis (resp. een zweiter
Ventilzug) heeft? En wat dat is? Interessant wordt het ook bij botanische termen. Ik
weet daar niets van. Niet in het Nederlands, maar ook niet in het Duits. Waar zit ook
alweer precies de Fruchtknoten (het vruchtbeginsel) van een bloem? Of, iets anders,
weet u toevallig wat een waterdorpel is? Ik wist het niet. En de Duitse vertaling
Wasserschenkel hielp ook niet. De afbeelding wel. Nu weet ik het.
Het boek bevat ruim 3500 kleurafbeeldingen van de meest uiteenlopende dingen,
ingedeeld in rubrieken als het plantenrijk, kleding, voedsel en bereiding, energie,
sport en spel enz. Vertalingen kunnen worden opgezocht via het viertalige register.
Ook het Beeldwoordenboek is trouwens geen oorspronkelijk Van Dale-product, maar
een bewerking van het Visual Dictionary van een Canadese uitgever. De mooie
plaatjes zijn ook te zien via internet onder visual.merriamwebster.com; ze hebben
daar de plaatjes uit het boek online toegankelijk gemaakt (met dezelfde indeling) en
een zoekfunctie toegevoegd, maar helaas wordt hier alleen de Engelse terminologie
aangeboden en (nog?) geen vertalingen. Jammer.
Ook lexicograaf Ton den Boon is weer actief geweest. Hij heeft uit z'n werk als
hoofdredacteur van de Grote Van Dale twee nieuwe boekjes afgeleid: Never a dull
moment bevat een verzameling van zo'n 2.500 gevleugelde woorden, telkens voorzien
van een (hele) korte toelichting. En in het najaar heeft hij dan nog het Groot
vergelijkingenwoordenboek toegevoegd aan zijn reeks van populaire woordenboekjes.
Dit boek bevat 3.633 vergelijkingen, type zo zacht als satijn. Volgens de Van
Dale-website is het vergelijkingenwoordenboek ‘een rijk geïllustreerd en actueel
naslagwerk, maar het is ook prettig om er gewoon in te
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bladeren of te lezen.’ Tja, het zal wel. Ik zou niet weten wat je in deze boeken zou
willen opzoeken, maar kennelijk verkopen ze goed, en daar gaat het tenslotte om.
Tenminste bij Van Dale.

Dissertaties
Graag wil ik ook uw aandacht vestigen op een paar taalkundige dissertaties (titels
staan in de bibliografie). Experimenteel onderzoek naar taalverwerving is en blijft
populair als promotieonderzoek. Dat blijkt ook uit de oogst van 2007. Zo zijn vorig
jaar over de verwerving van het Nederlands onder andere verschenen de dissertaties
van Judith van Wijk en Annemarie Kerkhoff, allebei gepromoveerd in Utrecht bij
Wim Zonneveld en René Kager. Van Wijks onderzoek ging over de verwerving van
het Nederlandse meervoud. Kerkhoff is gepromoveerd op haar onderzoek naar de
vraag wanneer en hoe de Nederlandse stemalternantie wordt verworven (dus de
alternantie tussen stemloos en stemhebbend in bijvoorbeeld bed en bedden).
Onze Zweedse collega Mona Arfs (Göteborg) is in april gepromoveerd op haar
onderzoek naar de volgorde binnen werkwoordelijke clusters. De onderzochte
varianten staan bekend als de ‘rode volgorde’ (dat hij dat boek heeft gelezen) of de
‘groene volgorde’ (dat hij dat boek gelezen heeft).7
Irene Haslinger onderzocht de vraag op welke manier(en) in een taal als het
Nederlands de locatie van een handeling syntactisch (dat wil zeggen niet lexicaal)
kan worden uitgedrukt. Ze deed dat onder andere aan de hand van constructies als
de absentief (Jan is vissen) of de ‘met-infinitief’ in een aantal Belgische dialecten:
Met zij te werken moest hij de hele dag thuis blijven.
En in november 2007 is aan de KU Leuven Freek van de Velde gepromoveerd op
een prachtige studie over veranderingen die zich in de loop van de geschiedenis
hebben voorgedaan in ‘de syntactische bouw van de Nederlandse nominale
constitutent’ (aldus de titel van zijn proefschrift).

Een grammatica
Als laatste wil ik u graag wijzen op een leuk projectje: A practical Dutch Grammar
van Yolande Spaans. Het is één van de vele inleidingen in de basis-grammatica van
het Nederlands. Inhoudelijk weinig spectaculair, er staat in wat je kunt verwachten
van een inleidend grammaticaboekje met 96 pagina's. Wat is er leuk aan? Het idee
om via een website gratis vertalingen van het boek te verspreiden. Op dit moment
zijn er vertalingen in het Arabisch, Chinees, Perzisch, Indonesisch en Turks. Op de
site wordt aangekondigd dat er meer vertalingen zullen volgen. Ik vind dit een
interessant marketing idee: we verkopen de Engelse versie als een soort referentiepunt
en basistekst, maar scholieren en studenten werken het best in hun eigen taal, en die
vertalingen, gemaakt door vrijwilligers, bieden we gratis aan om te downloaden.
Zoals ik al zei: er komt (en wel vrij snel) een generatie studenten aan waarvoor
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informatie alleen nog bestaat wanneer die online toegankelijk is. Zij zullen dit
waarderen.
Waarmee we weer bij het begin zijn. We hebben de keuze: we kunnen ons
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opwinden over recente technische ontwikkelingen en vooral over de culturele en
maatschappelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan. Of we doen mee en
misschien proberen we zelfs af en toe voorop te lopen. Ik vind deze tweede optie
interessanter.

Besproken publicaties
Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige
werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord en een hulpwerkwoord
in bijzinnen in het hedendaags Nederlands. Proefschrift Universiteit Göteborg,
2007 (Göteborger germanistische Forschungen, 49).
ISBN 978-91-7346-581-6.
BOON, TON DEN, Groot vergelijkingenwoordenboek. Verklaring en herkomst
van vergelijkingen. Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2007. ISBN
978-90-6648-084-1.
BOON, TON DEN, Never a dull moment en 2499 andere gevleugelde woorden.
Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2007.
ISBN 978-90-6648-068-1.
BRAET, ANTOINE, De anatomie van overtuigingskracht. Verzamelde lessen
over klassieke en moderne toespraken (en enkele andere wervende genres).
Leiden, SNL, 2007 (SNL-reeks, 16).
ISBN 978-90-78531-03-6.
BRAET, ANTOINE, De redelijkheid van de klassieke retorica. De bijdrage van
klassieke retorici aan de argumentatietheorie. Leiden, Leiden University Press,
2007. ISBN 978-908-72-8023-9.
BRAET, ANTOINE, Retorische kritiek. Overtuigingskracht van Cicero tot
Balkenende. Den Haag, Sdu, 2007. ISBN 9789012119566.
CORBEIL, JEAN-CLAUDE & ARIANE ARCHAMBAULT, Van Dale - Groot
beeldwoordenboek. Nederlands, English, Français, Deutsch. Utrecht, Van Dale
Lexicografie, 2007.
ISBN 9789066489776.
CORPUS GESPROKEN NEDERLANDS. Themanummer van het tijdschrift
Nederlandse taalkunde, jrg. 12, 2007, 3. ISSN 1384-5845.
HASLINGER, IRENE, The Syntactic Location of Events, Aspects of Verbal
Complementation in Dutch. Proefschrift Universiteit Tilburg. Utrecht, LOT,
2007 (LOT Dissertation Series 169). ISBN 978-90-78328-40-7
HÜNING, MATTHIAS ET AL., Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen
van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität
Berlin. Leiden, SNL, 2006 (SNL-reeks, 15). ISBN 978-90-78531-02-9.
KERKHOFF, ANNEMARIE, Acquisition of Morpho-Phonology, The Dutch voicing
alternation. Proefschrift Universiteit Utrecht. Utrecht, LOT, 2007 (LOT
Dissertation Series 164). ISBN 978-90-78328-35-3.
KOREVAART, KORRIE ET AL. (RED.), Het woud van de retorica. Bundel voor
Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur
van de UniverARFS, MONA,
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siteit Leiden. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2007. ISBN
978-90-78531-05-0.
MOERDIJK, FONS ET AL. (RED.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden
aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit
Leiden. Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie; Koninklijke Brill, 2007.
Geen ISBN.
PHILIPPA, MARLIES ET AL., Etymologisch woordenboek van het Nederlands,
deel 3, Ke t/m R. Amsterdam, AUP, 2007. ISBN 978 90 5356 747 0.
SANDERS, EWOUD (RED.), Etymologie-DVD - Woordgeschiedenis. 40
etymologische titels, van 1818 tot 2001 (12.378 pagina's). Haarlem, WoordWerk;
Onze taal, 2007.
SANDRA, DOMINIEK ET AL. (RED.), Tussen taal, spelling en onderwijs. Essays
bij het emeritaat van Frans Daems. Gent, Academia Press, 2007. ISBN
978-90-382-1197-8.
SPAANS, YOLANDE, A Practical Dutch Grammar. Leiden, Primavera Press,
2007. ISBN 978-90-5997-040-3 [Vertalingen op www.dutchgrammar.org].
VAN DALE ELFTALIG WOORDENBOEK (Nederlands, Duits, Engels, Frans,
Hongaars, Italiaans, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch, Zweeds)
Praktische woordenschat in 11 talen. Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2007.
ISBN 978-90-6648-028-5.
Business-woordenschat in 11 talen. Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2007. ISBN
978-90-6648-034-6.
Computer-woordenschat in 11 talen. Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2007.
ISBN 978-90-6648-033-9.
Medische woordenschat in 11 talen. Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2007.
ISBN 978-90-6648-031-5.
Technische woordenschat in 11 talen. Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2007.
ISBN 978-90-6648-032-2.
VAN DE VELDE, FREEK, De syntactische bouw van de Nederlandse nominale
constitutent. Een diachroon onderzoek. Proefschrift Katholieke Universiteit
Leuven, 2007. Geen ISBN.
WIJK, JUDITH VAN, The acquisition of the Dutch plural. Proefschrift Universiteit
Utrecht. Utrecht, LOT, 2007 (LOT Dissertation Series 150). ISBN
978-90-78328-21-6.

Eindnoten:
1 Vgl. NRC Handelsblad van 22 november 2007.
2 Zie de informatie en persberichten over dit project op www.boekentoren.be en zie
books.google.com.
3 Vgl. bijvoorbeeld René van Stipriaan, ‘Hoe onze woorden snel ouder worden. De introductie
van de DBNL-zoekmachine.’ Onze taal 12/2007, 336-339.
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4 De EWN-hoofdredactie bestaat tegenwoordig uit Marlies Philippa, Frans Debrabandere, Arend
Quak, Tanneke Schoonheim en Nicoline van der Sijs.
5 Bestelinformatie is te vinden op www.onzetaal.nl/boeken/. Een volledig overzicht van de boeken
die als scans in pdf-formaat op de dvd staan, vindt u hier:
www.neder-l.nl/bulletin/2007/10/071050.html.
6 Een inhoudsopgave van de bundel is te vinden in de rubriek ‘publicaties’ op mijn website
(www.matthias-huening.de). Bestelinformatie op de SNL-site:
letteren.leidenuniv.nl/nederlands/onderzo ek/snl-reeks.jsp. [Zie ook de recensie van Ariane van
Santen in dit nummer.]
7 Vgl. de recensie van Roel Vismans in Internationale neerlandistiek (1/2008).
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Besprekingen en aankondigingen
Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Founding Fictions of the Dutch
Caribbean: Cola Debrot's ‘My Black Sister’ and Boeli van Leeuwen's A
Stranger on Earth. Translated and with an introduction by Olga E. Rojer
and Joseph O. Aimone. New York etc., Peter Lang, 2007. 158 blz., ISBN
978-0-8204-8819-6, €23.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende pogingen gedaan om de Caraïbische
literatuur niet langer afzonderlijk per taalgebied te beschouwen maar in een breder
vergelijkend perspectief te plaatsen. In dit kader valt ook in Engelstalige publicaties
een groeiende aandacht voor de Nederlands-Caraïbische literatuur te bespeuren. Zo
wijdde bijvoorbeeld het tijdschrift Calloloo in 1998 een themanummer aan ‘Caribbean
Literature from Suriname, the Netherlands Antilles, Aruba and the Netherlands’.
Noemenswaard is ook de driedelige literatuurgeschiedenis A History of Literature
in the Caribbean onder hoofdredactie van James A. Arnold. Het tweede deel, over
de ‘English- and Dutch-Speaking Regions’, verscheen in 2001.
De mogelijkheden voor geïnteresseerde Engelstalige lezers om de literaire teksten
zelf te bestuderen, zijn tot dusver echter beperkt. Slechts incidenteel zijn vertalingen
van gedichten of korte prozateksten in tijdschriften en bloemlezingen opgenomen.
Er bestaan enkele oudere, nauwelijks nog verkrijgbare romanvertalingen. Meer
recentelijk hebben alleen Boeli van Leeuwens Het teken van Jona, Frank Martinus
Arions Dubbelspel en Tip Maruggs De morgen loeit weer aan de weg naar de
Engelstalige markt gevonden.
Founding Fictions of the Dutch Caribbean biedt een welkome aanvulling op deze
leemte. Het boek brengt Cola Debrots novelle Mijn zuster de negerin (1934/1935)
en Boeli van Leeuwens roman Een vreemdeling op aarde (1962) in het Engels bijeen.
Vertaald werden de teksten door Olga E. Rojer en Joseph O. Aimone, die beiden als
docent werkzaam zijn aan Amerikaanse universiteiten. Voor de vertaling van Mijn
zuster de negerin hebben zij zich gedeeltelijk gebaseerd op een eerdere, in 1958
verschenen vertaling van Estelle Reed-Debrot.
De titel Founding Fictions of the Dutch Caribbean schrijft een sleutelpositie toe
aan Mijn zuster de negerin en Een vreemdeling op aarde. Waarom juist deze twee
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teksten zijn gekozen, wordt verder echter niet verantwoord. In een korte inleiding
vermelden Rojer en Aimone dat zij specifiek de aandacht willen richten op de
literatuur van de benedenwindse eilanden. Dit verklaart waarom naast Mijn zuster
de negerin bijvoorbeeld niet Albert Helmans Zuid-Zuid-West of De stille plantage
is opgenomen. Maar naar de redenen voor de keuze van Van Leeuwens Een
vreemdeling op aarde (in plaats van bijvoorbeeld diens De rots der struikeling of
Maruggs Weekendpelgrimage) kan men slechts gissen. Rojer en Aimone leggen in
hun inleiding de klemtoon op de teksten zelf en bieden hier een grondige en boeiende
introductie. Vooral voor niet-ingewijde lezers zouden daarnaast ook enkele
oriënterende opmerkingen over de Nederlands-Caraïbische literatuur en de positie
daarbinnen van Mijn zuster de negerin en Een vreemdeling op aarde wenselijk zijn
geweest.
Rojer en Aimones vertaling is precies en zorgvuldig. Wel zijn zij soms geneigd
plechtiger te formuleren dan in de brontekst gebeurt, waardoor sommige passages
aan overtuigingskracht verliezen. In Mijn zuster de negerin bijvoorbeeld wordt het
hoofdpersonage als volgt geïntroduceerd: ‘Een jongeman stond op het dek, keek naar
dit alles en dacht: alles is wonderbaarlijk. Het is eigenlijk al wonderbaarlijk dat ik
Frits Ruprecht heet, wat voor een ander alleen maar mag betekenen: zijn twee
voornamen.’ In de vertaling wordt dit: ‘A young man stood on deck, watching. Life
is so mysterious, he reflected, even my name, Frits Ruprecht, a name others could
interpret as simply two first names’ (17).
Niet altijd gelukkig blijkt ook de omgang met uitdrukkingen in het Duits, Frans,
Spaans of Papiamentu, die vooral in Van Leeuwens roman veelvuldig voorkomen.
Rojer en Aimone hebben ervoor gekozen om deze van een aanvullende vertaling te
voorzien, die tussen haakjes in de lopende tekst wordt verstrekt. Een voorbeeld: ‘His
father shook his head irritatedly and said: “Esta baina no, [Papiamentu: “Damn! Can
you believe it?”] is that guy playing on his damned gramophone again?”’ (71). Op
dezelfde manier worden ook bepaalde cultuurspecifieke begrippen uitgelegd, wat
nogal eens resulteert in een onoverzichtelijke zin. De toevoegingen gaan niet alleen
ten koste van de leesbaarheid, zij vertroebelen bovendien een belangrijk kenmerk
van de brontekst. De meeste oorspronkelijke lezers van Een vreemdeling op aarde
zullen bijvoorbeeld ook het Papiamentu niet machtig geweest zijn. Van Leeuwens
keuze om uitdrukkingen in zijn moedertaal op te nemen en niet te vertalen, is in deze
zin betekenisvol. Bij de bestudering van Caraïbische en postkoloniale literatuur wordt
veel aandacht besteed aan de omgang met taal. Het is vanuit deze achtergrond
interessant om te zien welke strategieën Debrot en Van Leeuwen gebruiken om de
afstand tot het publiek in Europa al dan niet te overbruggen. In mijn ogen zou het
daarom zinvoller zijn geweest om de aanvullende verklaringen en vertalingen pas
aan het eind van het boek te verstrekken en bovendien de toevoegingen van de
vertalers duidelijker te markeren.
Rojer en Aimone benadrukken in de inleiding dat Founding Fictions zowel bedoeld
is voor een algemeen publiek als voor wetenschappers en studenten
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die geïnteresseerd zijn in de Caraïbische en postkoloniale literatuur. Uit de vormgeving
en vertaling blijkt echter dat het boek - dat immers ook bij een wetenschappelijke
uitgeverij verschenen is - vooral op de laatstgenoemde groep mikt. Ik betwijfel of
het boek een algemeen publiek zal aanspreken. Voor lezers met een wetenschappelijke
interesse is het als uitgangspunt echter zeer geschikt. Het is te hopen dat Founding
Fictions of the Dutch Caribbean als serie wordt voortgezet, zodat steeds meer teksten
uit de Nederlands-Caraïbische literatuur toegankelijk zullen worden voor een
Engelstalig publiek.
- Cornelia Leune

Bart Vervaeck: Literaire hellevaarten. Van klassiek naar postmodern.
Nijmegen, Vantilt, 2006, 568 pp., ISBN 978 90 77503 54 6, €29,90
Literaire hellevaarten richt zich tot ‘lezers die beproevingen durven aan te gaan’.
Zo nodigt de flaptekst uit om zich te storten in het mythische thema van de
onderwereld in de West-Europese literatuur. Het klinkt alsof de lezer zijn lot in hemel
of hel doorheen de diepten van het boek, 568 blz. lang, zal moeten doorstaan. Of
deze turf met een dergelijke uitdagende poort tot de literaire hel dan ook zijn
spannende belofte inlost en de lezer beloont met nieuwe inzichten in het vagevuur?
Onder de titel ‘in limbo’ (waarin het voorgeborchte van Dantes hel doorklinkt)
stelt Bart Vervaeck in zijn inleiding vast dat talrijke schrijvers uit de wereldliteratuur
van oudsher aandacht hebben besteed aan de hel en het helse. Hiermee beoogt de
nieuwe Gentse hoogleraar een zekere (mythische, Joodse, christelijke en aardse)
traditie van reizen naar de hel - deze ‘(ondergrondse) plek van straf en/of pijn’ - in
de West-Europese literaturen bloot te leggen. Deze literaire hellevaarten ontcijfert
hij op grond van een dubbele dynamiek: de zogenaamde katabasis (afdaling naar de
onderwereld) en de nekuia (visionaire, opwaartse beweging vanuit de onderwereld).
Van hieruit schrijft Vervaeck in het tweede deel van zijn boek, via zeven thematische
constanten - van de route en de gids die de personages naar de hel leiden tot de
verschillende functies van de hellevaart -, het vergelijkende verhaal van een narratief
‘genre’, beschouwd als subcategorie van de ‘(fantastische) reisbeschrijvingen’. En
omdat ‘een goed begrip van een tekst’, volgens de belangrijkste kritische
uitgangspunten van deze studie, een ‘rudimentair inzicht in voorlopers of volgelingen,
trends en tradities’ veronderstelt, wordt dit genreconstruct bij elk van de zeven
besproken hellevaartaspecten systematisch gesitueerd tegen de achtergrond van drie
historische fases: de klassiek-christelijke, die als ‘prototypisch’ geldt, de moderne
‘transformaties’ hiervan en tot slot de postmoderne interpretaties. Van Homeros tot
Angela Carter, van De reis van Sint-Brandaan tot Rimbaud, Dante en Giorgio
Manganelli is Vervaeck erop uit een uitgebreid thematisch ‘leesmodel’ te ontwikkelen
waarmee je dan ‘moeiteloos’ ‘alle hellevaarten van alle tijden’ moet kunnen
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‘verduidelijken’. De operationaliseerbaarheid waartoe wordt gepretendeerd, moet
blijken uit het slotgedeelte, dat besteed is aan de afzonderlijke analyse van zes
Nederlandstalige romans.
Dat Vervaeck zich als eerste in het Nederlandse taalgebied aan een dergelijke
omvangrijke onderneming waagt - wat meteen de winst van deze zeer informatieve
studie aanduidt -, wordt verbazend genoeg amper in de verf gezet. Wellicht heeft dit
te maken met het gebrek aan positionering binnen het bestaande (internationale)
onderzoek. Niet alleen zorgt de keuze voor het bibliografische verwijssysteem in
eindnoten ervoor dat de lezer een direct methodisch referentiekader moet missen,
Vervaeck gaat ook in de hoofdtekst geen discussie aan met zijn voorstudies: hij somt
referenties op, om daar bovendien keer op keer bevestiging in te vinden, nooit om
er een vraagstelling aan te koppelen. Zijn thematische hellevaartpatroon mag van
overtuigende tekstanalytische relevantie getuigen, het krijgt in theoretisch opzicht
geen vorm in het hart van de literair-wetenschappelijke reflectie. Dat blijkt niet tot
de opzet van het boek te behoren.
Uit de gekozen historisch-hermeneutische invalshoek volgt dat dit hellevaartmodel
meer heeft van een traditionele vergelijkende geschiedenis van de westerse
hellevaartliteratuur, zoals overigens in de ondertitel gesignaleerd, dan aangekondigd.
Doordat Vervaeck zich sterk laat leiden door zijn diachronische perspectief en drang
naar systematiek - getuige de vele overzichtschema's op het einde van elke sectie -,
worden zijn bevindingen met betrekking tot elk afzonderlijk thema haast onderling
verwisselbaar binnen dezelfde literatuurhistorische periode. Er wordt eerder gekeken
naar wat de bestudeerde hellevaartbeschrijvingen met elkaar gemeen hebben en wat
hen onderscheidt van eerdere of latere hellevaarten, dan naar datgene wat hen van
elkaar onderscheidt. Typerend hiervoor - wellicht het meest opvallend in het vijfde
hoofdstuk over ‘ruimte en route in de hel’ - is de onderhuidse compartimentering
van het betoog in periodegebonden kenmerken en karakteristieken. Hierdoor blijft
dit tweede, vergelijkende deel in een vrij strak en voorspelbaar lectuurstramien steken
en laat Vervaeck de kans liggen om te tonen hoe bijvoorbeeld de hel een evolutionair
concept is dat ook binnen de eigentijdse context geen vaste, tijdloze definitie kent,
of hoe talrijke hellevaartbeschrijvingen opvallend de weg volgen van Dantes hel.
Literaire hellevaarten laat zich dan ook lezen als een breed thematisch en
literair-historisch panorama met een sterk beschrijvend karakter, waarbij de lezer
weinig op de proef wordt gesteld. ‘Het domein van de wetenschap is in feite ook een
onderwereld’, tekent Vervaeck op voor de aardse hel vanaf de renaissance, ‘want ze
onttovert de wereld’. De hel, zoals Vervaeck etymologisch herinnert, verwijst naar
een verborgen rijk. Men had hier graag wat meer in de afgrond, achter deze gladde
hellevaartconstructie, in de diepte willen kijken (wat impliceert precies het bestuderen
van het inferno in de westerse literaire canon, wanneer gesteld wordt dat de hel
allerminst een christelijke uitvinding is?), zonder daarvoor de duidelijkheid en
helderheid te moeten opofferen die
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Vervaeck hoog in het vaandel draagt en zijn verdienste blijft. Helaas gaat dit vaker
ten koste van de complexiteit van zijn oefening, bijvoorbeeld wanneer gezegd wordt
dat werken van Thomas Pynchon en William Gass niet geselecteerd werden wegens
hun ‘encyclopedische complexiteit’. Dat Vervaeck zich hier en daar van dergelijke
problemen en andere scheeftrekkingen bewust toont, doet hem echter niet tot meer
(retorische) nuancering overgaan. De lezer moet het maar, zoals er meermaals staat,
‘met enige goede wil’ bekijken.
In het selecteren van exemplarisch studiemateriaal voor het leesmodel schuilt
wellicht het grootste knelpunt. Bij de dertien verhalende teksten die Vervaeck de
historische revue laat passeren en die hij zijn lezer voorhoudt als de ‘Westerse canon’
bevindt zich geen enkel Duits(talig) werk. En dit terwijl hij net aantoont dat de term
‘hel’ ‘uit de Germaanse traditie stamt’ (vgl. Hölle, hehlen, Höhle). Was aan de ‘Fahrt
in den Mummelsee’ uit Grimmelshausens Simplicissimus of aan Kasacks Stadt hinter
dem Strom, om maar wat te noemen, dan niet genoeg helse stof? Of is het feit dat
deze werken al eerder besproken zijn een reden om ze uit te schakelen, zoals gebeurt
met Die Ästhetik des Widerstands van Peter Weiss? Of stuit Vervaecks nogal
willekeurige inperking tot narratieve teksten hier eigenlijk op haar eigen grenzen?
Dat er bovendien, vermoedelijk bij de gratie van de leesbaarheid, gebruik wordt
gemaakt van bestaande (Nederlandstalige) vertalingen, meestal zonder dit te
reflecteren (vgl. Huysmans' Uit de diepte, een titel die niet wordt geproblematiseerd,
terwijl wel op zoek wordt gegaan naar een betekenis voor Là-bas) kan bij een
vergelijkende aanpak als bezwaar worden ingebracht.
In het derde en laatste luik worden de voorafgaande inzichten in grondigere
tekstanalyses toegepast op drie modernistische en drie postmodernistische
Nederlandstalige romans. Hieruit blijkt de relevantie van het voorgestelde denkkader
en kunnen de dwangmatige contouren die voordien werden uitgetekend, enigszins
verzacht worden om plaats te maken voor meer gedifferentieerd-vergelijkende
tekstverklaring. Dat deze in een ruimere context geplaatst wordt, maakt de
afzonderlijke casestudies van Vestdijk (De kellner en de levenden), Brouwers (Joris
Ockeloen en het wachten), Van der Heijden (Het leven uit een dag), Brakman
(Inferno), Verhelst (Tongkat) en Jongstra (De tegenhanger) vooral interessant.
Suggestief zijn onder meer de passages waarin Vervaeck deze Nederlandstalige
hellevaarten uit de naoorlogse literatuur in dialoog laat treden met de internationale
hellevaartliteratuur die hij voordien besproken heeft en zo Peter Verhelst bijvoorbeeld
dichter bij Angela Carter brengt. Toch geven de vele tussenmodelletjes ook hier hun
grenzen maar zelden prijs in de confrontatie met het singuliere werk, zodat er slechts
nu en dan nieuwe inspirerende gedachten het licht kunnen zien.
Nadat Rudi van der Paardt in 2003 met Het lied van Orpheus had gewezen op de
belangstelling van de moderne Nederlandse literatuur voor de antieke hellevaart,
toont Literaire hellevaarten het belang aan van de moderne en postmoderne hellevaart
in eigentijdse schrifturen. In welke mate dit correleert met de explosie sinds de jaren
negentig van hellevaarten in kunst en media, zoals door
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Markwart Herzog gesignaleerd, blijft echter, als één van de fundamentele vragen in
de aanzet tot dit boek, ongevraagd.
- Stéphanie Vanasten

Anne Marie Musschoot, Hans Vandevoorde en Hans Groenewegen (red.),
Al ben ik duister, 'k zet me glanzend uit. Over Karel van de Woestijne.
Groningen: Historische Uitgeverij, 2007. 320 blz., ISBN 978-90-6554-102-4.
€29,95. Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. Bezorgd door Anne
Marie Musschoot, met medewerking van Kristoffel Demoen, Leo Jansen
en Yves T'Sjoen. Deel 1: Lyrische poëzie. Deel 2: Epische poëzie. Tielt:
Lannoo, 2007. Delta-reeks. 762 en 529 blz., ISBN 978-90-209-6760-9.
€49,95.
Er is de laatste tijd veel aandacht voor de Vlaamse dichter Karel van de Woestijne
(1878-1929). In 2006 verscheen de handelsuitgave van het bekroonde Gentse
proefschrift De spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie van
Hans Vandevoorde. In hetzelfde jaar bracht het Vlaamse tijdschrift Revolver een
themanummer over Karel van de Woestijne uit. Op 8 september 2007 werd in het
AMVC-Letterenhuis te Antwerpen een aantal nieuwe publicaties rondom Van de
Woestijne gepresenteerd: een tweedelige editie van het Verzameld dichtwerk en een
bundel met artikelen Al ben ik duister, 'k zet me glanzend uit. Over Karel van de
Woestijne. Er is nog meer op komst: Peter Theunynck werkt aan een nieuwe biografie
van Van de Woestijne.
De artikelenbundel Al ben ik duister, 'k zet me glanzend uit verscheen onder redactie
van Anne Marie Musschoot, Hans Vandevoorde en Hans Groenewegen. Het is het
tiende deel in de mooi uitgegeven serie over dichters van de Historische Uitgeverij
te Groningen. Daarin verschenen eerder delen over onder meer J.C. Bloem, J.H.
Leopold, Gerrit Kouwenaar en Lucebert. Van de Woestijne is de eerste Vlaamse
dichter in deze reeks. De bundel wordt geopend met een hommage aan Van de
Woestijne in briefvorm van Christine D'haen, gedateerd 12 januari 2003. Het boek
bevat elf artikelen die zeer divers qua inhoud en benadering zijn. De bijdragen laten
zien op welke terreinen er momenteel zoal onderzoek wordt gedaan naar het leven
en werk van Van de Woestijne. De artikelen zijn niet thematisch of chronologisch
geordend; ik heb er tenminste geen ordening in kunnen ontdekken. Grofweg kunnen
de artikelen worden ingedeeld in twee groepen: tekstgerichte bijdragen en bijdragen
die meer literair-historisch of contextualiserend van aard zijn.
Dirk de Geest heeft een bewonderenswaardige analyse geschreven van het bekende
gedicht ‘Wijding aan mijn vader’, het openingsgedicht van de debuutbundel Het
vader-huis (1903). Hij richt zich volledig op het gedicht, zonder te verwijzen naar
de biografie, de literatuur- of cultuurgeschiedenis. Zijn stuk is het enige in de bundel
zonder voetnoten en zonder verwijzingen naar secundaire literatuur. De Geest leest
het gedicht ‘strofe voor strofe, regel voor regel,
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woord voor woord’. Over die benadering schrijft hij: ‘Ik ben mij er ten volle van
bewust dat een dergelijke close reading tegenwoordig een ketterij is, die afbreuk
doet aan de historisch-contextuele inbedding van een literair oeuvre, maar tegelijk
blijf ik de gepassioneerde lezer die ik als jongen was: verwonderd, naïef en koppig,
vastbesloten om het “schone geheim der poëzie” in zijn magie te doorgronden’ (40).
Wat mij betreft behoort het stuk van De Geest tot de hoogtepunten van deze bundel,
al verlangde ik hier en daar toch wel naar wat meer context.
Een tweede bijdrage naar aanleiding van één gedicht is van de hand van Jürgen
Pieters. Hij richt zich op ‘Gezichten mijner dood’ uit de afdeling ‘Verzen eener
ziekte’, eveneens uit Het vader-huis. Een groot verschil met De Geest is dat hij een
deconstructivistische leeshouding heeft, terwijl De Geest op zoek is naar eenheid.
Pieters maakt onder meer gebruik van de inzichten van de literatuurwetenschapper
Paul de Man en richt zich tegen de biografische benaderingen van de eerdere Van
de Woestijne-vorsers Minderaa en Westerlinck. Pieters laat zien dat zij sterk beïnvloed
zijn door de romantische esthetica. Hij stelt daar de benadering van De Man tegenover.
Uiteindelijk besteedt Pieters helaas meer aandacht aan de verschillende benaderingen
dan aan de tekst zèlf. Daaraan komt hij pas in de laatste bladzijden van zijn artikel
toe. Hoewel zijn artikel ‘In het zicht van een gedicht’ als titel heeft, raakt het gedicht
in dit artikel juist uit het zicht.
Een derde artikel waarin één gedicht centraal staat is het slotartikel van de hand
van de Van de Woestijne-kenner Hans Vandevoorde. Hij richt zich op het gedicht
‘De blind-gewordene’, het slotgedicht van Het berg-meer (1928). Hij gaat onder
meer in op het mystieke gehalte van dit gedicht. Bij de behandeling van de vele
tegenstellingen, ontkenningen en paradoxen en thema's als blindheid, visioenen en
mystiek zien moest ik soms denken aan de door Van de Woestijne bewonderde
dichter P.C. Boutens. Van de Woestijne werd wel ‘den Vlaamschen Boutens’
genoemd. Het is jammer dat Vandevoorde niet ingaat op de parallellen met deze
dichter, al zijn er ook grote verschillen tussen beide dichters.
Paul Claes schreef een artikel over de epische gedichten van Van de Woestijne,
in het bijzonder Zon in den rug (1924) en de Interludiën (1912-1914). Claes gaat
daarbij in op de vele verwijzingen naar de klassieke mythologie. Hans Groenewegen
schrijft uitvoerig over de weinig bestudeerde, maar zeer intrigerende bundel Substrata
(1924). In de nieuwe editie zijn bij de gedichten ook de oorspronkelijke illustraties
van Leo Marfurt opgenomen (dl. 1, 291-379), maar op de woord-beeld-relaties gaat
Groenewegen niet in. Jacob Groot vergelijkt de gedichten die Van de Woestijne en
Herman Gorter over de zee schreven. Het artikel van Groot is in een nogal
persoonlijke stijl geschreven en valt enigszins uit de toon in vergelijking met de
andere bijdragen in deze bundel. Leo Jansen - die in 1996 een historisch-kritische
editie van Wiekslag om de kim bezorgde - schreef een interessante, maar helaas erg
korte, bijdrage over de versexterne poëtica van Van de Woestijne.
Naast de bovengenoemde bijdragen zijn er ook artikelen die meer contextuali-
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serend zijn. Wessel Krul schreef een biografische bijdrage over de vroege, Latemse
periode van Van de Woestijne. Voorts bevat deze bundel drie artikelen die ingaan
op Van de Woestijne en de Eerste Wereldoorlog. Hij schreef als correspondent van
de Nieuwe Rotterdamsche Courant - door Van de Woestijne ook wel de ‘boterhamsche
courant’ genoemd - journalistieke stukken onder de titel ‘Dagboek van den oorlog’.
Anne Marie Musschoot gaat hier uitgebreid op in. Ook Peter Theuninck - biograaf
van Van de Woestijne - gaat in op deze periode. Hij schrijft een interessant en goed
gedocumenteerd stuk over Van de Woestijnes contacten met de Duitse dichter en
censor Rudolf Alexander Schröder. Geert Buelens schreef een uitvoerig artikel over
het imago van de passivist Van de Woestijne bij de Flaminganten. De activist Paul
van Ostaijen weigerde zitting te nemen in het huldecomité bij de vijftigste verjaardag
in 1928 van Van de Woestijne, hoewel hij grote waardering had voor de dichter Van
de Woestijne.
De bundel bevat nog een documentair deel met foto's en facsimiles van
handschriften van Van de Woestijne. Bovendien is een gedeelte van de briefwisseling
tussen Van de Woestijne en Emmanuel de Bom uitgegeven. Deze briefwisseling
komt wat uit de lucht vallen. In een korte inleiding van een halve bladzijde wordt
slechts vermeld dat voor deze brieven gekozen is omdat hier een heel ‘andere’ Van
de Woestijne naar voren komt die wat losser en vrolijker is. Inderdaad zijn de brieven
soms grappig. Zo schrijft hij in februari 1906 over het eten van rapen: ‘rapen / doen
't gat gapen / iedere bete / is een schete. / (uit mijne verzamelde kleengedichtjes)’.
Met dat laatste maakte Van de Woestijne een grap en verwees hij naar Gezelle. In
een andere brief duidt hij met ‘den Pisdoeck’ zijn uitgever C.A.J. van Dishoeck aan.
Inderdaad was deze kant van Van de Woestijne mij niet bekend, maar ik vraag me
wel af of deze brieven nu werkelijk de meest interessante waren om op te nemen.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over deze bundel. Het is jammer dat het boek
geen register en bibliografie bevat. Als alle in de noten genoemde literatuur
opgenomen was in een cumulatieve bibliografie had de lezer een prachtig overzicht
gekregen van de bestaande omvangrijke literatuur over Van de Woestijne. Alhoewel
op de flaptekst staat dat dit boek ‘een onontbeerlijke leeswijzer’ bij Van de Woestijnes
onlangs verschenen Verzameld dichtwerk is, wordt er in sommige artikelen toch nog
verwezen naar de oude editie van het Verzameld werk uit 1948-1950 (zoals bij Claes).
Overigens blijft deze oude editie nog wel van belang voor het proza en de
journalistieke stukken van Van de Woestijne.
Het is mooi dat de poëzie van Van de Woestijne nu beschikbaar is in de nieuwe editie
van het Verzameld dichtwerk in de Deltareeks. De editie werd bezorgd door Anne
Marie Musschoot, met medewerking van Kristoffel Demoen, Leo Jansen en Yves
T'Sjoen. Achterin het tweede deel zijn annotaties bij de gedichten te vinden. Handig
is een woordenlijst met woestijniaanse woorden als ‘torve’, ‘bral’ en ‘reeuwsch’. De
editie wordt afgesloten met een helder geschreven ‘Ter begeleiding’, een
verantwoording van de editie, bibliografieën
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van het primaire werk en (een selectie uit) de secundaire literatuur. Ongetwijfeld
levert deze editie veel stof op voor toekomstige studies over Van de Woestijne.
Overigens werd enige tijd geleden bekend gemaakt dat de Deltareeks in de huidige
vorm niet zal worden voortgezet. Een aantal geplande delen zal nog verschijnen,
maar de formule zal veranderen.1 Het is daarmee helaas de zoveelste reeks literaire
klassieken in Nederland die na verloop van tijd weer wordt stopgezet.
- Marco Goud

Olf Praamstra, Busken Huet. Een biografie. Uitgeverij sun. isbn 978 90
8506 4091, 941 blz. Amsterdam 2007, €49,50 (gebonden) / €29,50
(paperback).
Invloedrijke critici hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn nauw
betrokken bij het werk van een nieuwe generatie schrijvers, plaatsen dat in een
internationale context en, als ze al zelf proza of poëzie schrijven, hebben ze daar
geen naam mee gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Paul Rodenko en de Vijftigers
en, een recenter en onbekender voorbeeld, voor Hans Vandevoorde en de Vlaamse
postmoderne poëzie halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw. Busken Huet,
criticus en schrijver van proza, is een uitzondering op die regel, zoals blijkt uit de
biografie die Olf Praamstra aan hem wijdde.
De criticus Busken Huet was op zoek naar vernieuwende auteurs maar vond hen
niet in Nederland. Niet in zijn generatie: tussen de auteurs die aan het begin van de
negentiende eeuw, in de jaren dertig, debuteerden en de Tachtigers vond er geen
vernieuwing van de genres plaats. De enige uitzondering is Multatuli - met wie
Busken Huet overigens veel gemeen heeft - die in 1860 debuteerde. Maar Multatuli
was een individualist en beschouwde zichzelf ook niet als schrijver. De schrijver
Busken Huet heeft nooit veel waardering voor zijn literaire werk gekregen. Zelfs
zijn echtgenote Anne vond dat hij geen prozaschrijver was.
Busken Huet komt in de biografie van Olf Praamstra, die al diverse publicaties
over Busken Huet op zijn naam heeft staan, naar voren als een man van extremen:
hij was radicaal in politiek opzicht (al moet dat niet worden verward met progressief),
schroomde niet om zijn mening over personen in felle bewoordingen te publiceren
(en was verbaasd als mensen hem dat kwalijk namen) en verloor als dominee van
de Waalse Kerk zijn geloof (maar had dat misschien nooit gehad). Zijn geloof in een
bovenaards wezen ruilde hij in voor het geloof in kunst dat de mensen ook troost
kon bieden. Hij raakte in het gezapige Nederland, waar iedereen binnen de
intellectuele elite elkaar kende - juist daar viel Huets radicaliteit des te meer op -, in
toenemende mate geïsoleerd. Gesteund werd hij vanaf zijn toetreding tot de redactie
van De Gids in
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1862 door Potgieter aan wie Huet veel te danken had maar die, min of meer als een
boosaardige duivel op de achtergrond, Huet ook voortdurend aanmoedigde om er in
zijn recensies nog een schepje bovenop te doen en zodoende mede verantwoordelijk
was voor Huets isolement.
Op drie elementen uit Praamstra's informatieve en goed geschreven biografie wil
ik hier nader ingaan: Busken Huet als literair criticus, als prozaschrijver en de
actualiteit van Busken Huet.
Huet werd als een streng criticus beschouwd. Sommigen spraken schande van zijn
besprekingen maar iedereen las ze - en ze zijn nog steeds het lezen waard. Het peil
van de Nederlandse literatuur was volgens Huet laag, er was sprake van stilstand
terwijl de literatuur in het buitenland zich wel ontwikkelde. In dat middelmatige
literaire klimaat pleitte Huet voor passie: ‘Passie is hier het eerste vereischte, passie
het tweede, passie het derde.’ Hij legde de Nederlandse literatuur langs de Europese
meetlat en stelde vast dat die daarop nauwelijks terug te vinden was. Als een volk
geen eigen literatuur heeft, concludeerde hij vervolgens, heeft het geen bestaansrecht
en doet het er goed aan aansluiting te zoeken bij een van de andere grote taalgebieden.
Ook met die opvatting maakte hij geen vrienden.
Praamstra's biografie is ook een confrontatie tussen temperamenten, tussen dat
van de biograaf en zijn onderwerp, tussen Praamstra en Busken Huet. De biograaf
maant Huet voortdurend aan tot meer overleg, tot kalmte, want Huet schaadde met
zijn uitspraken vooral zichzelf. Dat deed hij niet alleen met zijn recensies, maar
bijvoorbeeld ook met de publicatie van Brieven over den Bijbel, waarmee hij zijn
ondergang als predikant inluidde. Vervolgens met zijn methode die hij in zijn recensies
hanteerde - gebaseerd op die van Saint-Beuve. Voor Nederland was die niet geschikt,
oordeelt Praamstra, die er indirect vanuit gaat dat Huet voor de Nederlandse literatuur
andere maatstaven had moeten aanleggen. Huet deelde gemakkelijk uit, maar kon
niet incasseren. Zijn jeugdvrienden maakten carrière, Huet werd journalist, een beroep
met weinig status. Hij was de enige die van het schrijven moest leven. Praamstra
oordeelt hard over Huets maatschappelijke status: in het gezelschap van redacteuren
van De gids, schrijft hij, was Huet een ‘maatschappelijke loser’ (314).
Het tweede punt betreft Huets eigen literaire werk. Dat komt in deze biografie
tekort. Dat heeft er vooral mee te maken dat het onder biografen inmiddels
vanzelfsprekend is om literaire werken vrijwel alleen als bron voor de biografie te
lezen en een analyse van dat werk te verwaarlozen. Huets roman Lidewyde werd in
Nederland negatief besproken. Praamstra is van mening dat Lidewyde een boek met
‘tekortkomingen en gebreken’ (444) is omdat Huet niet afweek van de
‘welvoeglijkheid’ die voor de naturalistische schrijvers geen rol meer speelde.
Bovendien hield Huet in de structuur vast aan negentiende-eeuwse elementen, zoals
de epiloog, en een nadrukkelijke auctoriële verteller. Maar dat zijn bijzaken, aldus
Praamstra. De roman ‘als kunstwerk’ is mislukt: ‘Huet was geen scheppend
kunstenaar. Hij kon geen natuurlijke dialogen schrijven en hij betoogde vaak waar
hij moest uitbeelden. Ook ontbrak het hem aan fantasie’
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(445). Ik vind die argumenten niet overtuigend: gebrek aan fantasie - denk
bijvoorbeeld aan Voskuil - is geen voorwaarde voor het succes van een roman. Ligt
het dan aan de stijl? Nee, want je hoeft maar een paar van Huets recensies te lezen
om vast te stellen dat hij goed kon schrijven. Ik vermoed dat Lidewyde door de
hybride structuur - het eerste deel van de roman is traditioneel, het tweede deel
modern - niet de plaats heeft gekregen die het, zeker voor de negentiende eeuw,
verdient. De navolgende generatie vond het boek te ouderwets (zeker het eerste deel)
en het tweede deel ging juist de oude generatie veel te ver.
En Huets actualiteit? Die is zeker te vinden in zijn bemiddelende functie en de
onderwerpen waarover hij schreef. Er zijn in zijn later opvattingen parallellen te
vinden met de discussies uit de laatste decennia. Hij betoogde bijvoorbeeld dat de
wetenschap alleen in een ‘internationale context’ tot bloei kwam. Praamstra vat Huets
standpunt samen: ‘Nederlandse geleerden telden pas mee als zij zich van een van de
drie grote Europese talen bedienden. In plaats van zijn advies verontwaardigd van
de hand te wijzen, deden zijn landgenoten er beter aan om bij wijze van experiment
eens na te denken over de mogelijkheid om het onderwijs aan de universiteit niet
langer in het Nederlands maar in het Frans, Duits of Engels te geven’ (736). Het
tweede punt waarin zijn actualiteit ligt is de opvatting die in zijn Land van Rembrandt
naar voren komt, het cultuurhistorische werk dat Huet aan het eind van zijn leven
schreef. Hij bekeek Nederland vanuit een Europees gezichtspunt, en zijn criterium
is, zoals hij in het voorwoord schreef, ‘het Nederlandse, dat wij allen kennen,
voorstellen uit het oogpunt der algemene geschiedenis van Europa, en daardoor een
nieuw licht op de geschiedenis van ons volk doen vallen’ (761). Die internationale
context krijgt momenteel meer belangstelling. Dat betekent weliswaar dat Huet zijn
tijd ver vooruit was, maar niet dat zijn opvattingen nu door veel mensen worden
gedeeld. Want ondanks het wegvallen van de grenzen in Europa wordt er nog te
weinig over die grenzen gekeken. Huets grote betekenis, luidt Praamstra's conclusie,
ligt in zijn bemiddelende functie tussen de ontwikkelingen in Europa en die in
Nederland. Het is wel jammer dat Praamstra vrijwel niet ingaat op de receptie van
Huets werk in het buitenland. Het land van Rembrandt werd onder meer in het Duits
vertaald maar hoe het werk het daar is vergaan komt de lezer niet te weten.
Niet alleen Huets actualiteit, maar ook de wijze waarop Praamstra zijn rol in de
diverse sectoren van de negentiende-eeuwse samenleving belicht, maken het lezen
van deze biografie de moeite waard. Door uitgebreid aandacht te besteden aan
bijvoorbeeld het Leidse studentenleven, de universiteit in de negentiende eeuw, de
kerk, de pers in Nederland en Nederlands-Indië, het revolutiejaar 1848 en de literaire
wereld heeft Praamstra met deze biografie ook een cultuurgeschiedenis van de
negentiende eeuw geschreven.
- Jaap Grave
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Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30
september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Red.
Matthias Hüning e.a. Leiden, SNL 2006. ISBN 13 978-90-78531-02-9.
Vijftig jaar na het verschijnen van Van Haeringens studie Nederlands tussen Duits
en Engels (1956) vond aan de Freie Universität Berlin een workshop plaats onder
dezelfde titel. Om precies te zijn waren het er negenenveertig, maar de bundel die
er het resultaat van is, verscheen wel in 2006. Met de workshop wilden de
organisatoren Van Haeringen eren, en dat kon, meenden ze terecht, niet beter dan
door nieuw onderzoek naar de verhouding tussen de drie West-Germaanse talen. De
bundel bevat veertien bijdragen van taalkundigen uit Nederland, Vlaanderen en
Duitsland (en een van Reinier Salverda, verbonden aan de Fryske Akademy, die nog
altijd een band met Engeland heeft), en zoals te verwachten staat het Nederlands
centraal, maar dan wel steeds in vergelijking met het Engels en Duits. In een enkel
artikel wordt ook het Zweeds dan wel het Scandinavisch betrokken. Voor deze
bespreking maak ik een selectie; voor een overzicht van de gehele inhoud kan de
lezer terecht op de website van Matthias Hüning, zoals hij die vermeldt in zijn Kroniek
van de taalkunde 2007, eveneens in dit nummer.
Van Haeringen koos destijds, zoals Hüning in zijn verhelderende inleiding bespreekt,
voor een synchrone invalshoek: hij wilde de drie talen vergelijken in ‘hun
tegenwoordige structuur’, een benadering die we terugvinden in een aantal van de
artikelen. Maar Van Haeringen was wel degelijk ook geïnteresseerd in de historische
dimensie: welke - al dan niet gescheiden - ontwikkeling hebben de (drie) talen vanuit
hun gemeenschappelijke basis doorgemaakt? En ook daaraan zijn diverse bijdragen
gewijd.
Binnen de laatste categorie valt het artikel van Weerman ‘It's the economy, stupid!
Een vergelijkende blik op men en man’ waarmee de bundel - het zal geen toeval zijn
- opent. Het interessante aan dit stuk is, dat Weerman de middenpositie die het
Nederlands volgens taalkundige maatstaven inneemt, probeert te verklaren door een
koppeling aan de geografische ligging van het Nederlandse, het Duitse en het Engelse
taalgebied. Even werd ik op het verkeerde been gezet, want het gaat er hem niet om
dat Nederland in het midden ligt, of dat het Nederlands in die positie invloed heeft
ondergaan van en uitgeoefend heeft op beide andere talen. Nee, hij bedoelt het
taalcontact binnen de drie taalgebieden, tussen sprekers van de taal in kwestie en
nieuwkomers, dat wil zeggen tweedetaalverwervers die de taal niet perfect leren
spreken. De mate waarin er binnen een taalgebied sprake is van dergelijk taalcontact
is afhankelijk van wat Weerman de ‘economische aardrijkskunde’ noemt:
economische en geografische factoren houdt hij ervoor verantwoordelijk dat de schaal
van dit taalcontact in de geschiedenis van de ontwikkeling van de betrokken
standaardtalen is: Engels > Nederlands > Duits (23). Zo kende het
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dialect dat aan de basis lag van de standaardtaal in Engeland rond 1100 wel 50%
sprekers die immigrant waren (Vikingen), terwijl in Duitsland de taal die de basis
vormde voor het Hochdeutsch juist tamelijk conservatief en geïsoleerd was. In
Nederland waar de taal van de huidige randstad is uitgegroeid tot de standaardtaal,
was minder dan in Engeland, maar meer dan in Duitsland, sprake van taalcontact
met andere sprekers. Weerman wil met deze factor het verschil tussen Nederlandse,
Engels en Duitse inflectie verklaren.
Als volgens Van Haeringen het Nederlands het midden houdt tussen het Engels
en het Duits, dan heeft hij vooral het oog op de inflectie, en Weerman schrijft de
verschillen toe aan het tempo van deflexie, die hij weer herleidt tot de
bovenbeschreven vorm van taalcontact. Tweedetaalverwervers leren een taal, maar
doen dat niet perfect, en zeker de verwerving van inflectie verloopt niet optimaal,
met vereenvoudiging van het inflectiesysteem als uiteindelijk gevolg.
De constatering van verschil in de mate van deflexie is natuurlijk niet nieuw, maar
wel is dat Weermans poging de verklaring van dit verschil te zoeken in de
‘economische aardrijkskunde’. Evenzeer is verrassend dat hij vervolgens met succes
probeert aan het voor inflectie gevonden ‘Van Haeringen-patroon’ (Nederlands tussen
Duits en Engels) een strategie te ontlenen voor onderzoek naar andere verschillen
tussen de drie talen, door te kijken of er een relatie is met het inflectionele systeem
en de graad van deflexie. Die lijkt inderdaad aanwezig op het terrein van de
zogenaamde arbitraire referentie. Het Nederlandse pronomen men is een
grammaticalisatie van man in de betekenis ‘mens’. In het Engels kwam een arbitrair
pronomen voor met dezelfde etymologie, maar het is daar al in de vijftiende eeuw
verdwenen (vervangen door one), in het Duits wordt nog altijd man gebruikt waar
in het Nederlands men terrein verliest en bijvoorbeeld, zeker in de spreektaal, wordt
vervangen door je. Is dit Van Haeringen-patroon nu toeval of niet? Weerman weet
een koppeling te leggen met het inflectionele systeem, door te laten zien dat het
gebruik van men/man gemarkeerd is: zowel bij de inflectie als bij de arbitraire
referentie worden uitzonderingen ‘opgeruimd’. Versteviging dus van de
‘economische-aardrijkskundeverklaring’.
Dat het Nederlands in het inflectionele systeem in staat tussen het Duits en het
Engels, en in het algemeen in morfologisch opzicht, komt natuurlijk in een behoorlijk
aantal van de bijdragen aan de orde. Het genussysteem wordt behandeld in twee
artikelen (van Audring en de Vogelaer), aan het getal is een bijdrage gewijd door
Kürschner, aan de adjectiefflexie door Van de Velde en aan de verbale flexie door
Salverda.
Het artikel van Kürschner is bescheidener van opzet dan dat van Weerman, maar
zeker ook zeer geslaagd. Op het eerste gezicht is de middenpositie waar het de
meervoudsvorming betreft, duidelijk: het Duits kent de meeste meervoudsvormen,
het Nederlands minder, maar meer dan het Engels. Bij de complexiteit spelen echter
meer factoren een rol. In een heldere analyse van de notie ‘(morfologische)
complexiteit’ maakt Kürschner onder andere onderscheid tussen absolute en relatieve
complexiteit, fonologische allomorfie (de
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drie varianten van de basisvorm -s in het Engelse meervoud) en suppletieve allomorfie
(onder andere -en en -s in het Nederlandse meervoud), en de sturing van de allomorfie
(door formele, morfologische of semantische condities of louter lexicaal bepaald).
Een evidente verdieping van de analyse van Van Haeringen.
Salverda onderwerpt de bespreking die Van Haeringen in een aantal publicaties
geeft van het systeem van de (sterke) werkwoorden aan een evaluatie, en concludeert
dat diens idee van een middenpositie hier niet wordt bevestigd (179). Ik weet niet of
ik Salverda hierin kan volgen: de argumenten van Van Haeringen zijn (mij) niet altijd
helemaal duidelijk, en het uitvoerige betoog van Salverda evenmin. Die bespreekt
heel veel aspecten van de Nederlandse sterke werkwoorden, maar door alle
aangedragen details wordt het zicht op de hoofdvraag naar de regelmaat binnen de
vormen voor de werkwoordstijden in de drie talen wat vertroebeld. Laat ik een poging
wagen.
Van Haeringen constateert regelmaat in het hele stelsel van Nederlandse
werkwoorden: er is een duidelijk verschil tussen stamwisselende werkwoorden (de
sterke, met alleen ablaut, zoals kijken en de andere zoals gaan) en de
niet-stamwisselende zwakke werkwoorden; de sterke werkwoorden noemt hij
onregelmatig, maar hij heeft wel degelijk oog voor de regelmaat, patronen van
klinkerwisseling, die bovendien in de loop der tijd vereenvoudigd zijn; verder begint
een voltooid deelwoord altijd met ge-, en eindigt of op een dentaal of op -en. Het
Engels is in dit opzicht veel onregelmatiger, met weinig systeem binnen de sterke
werkwoorden, en nogal wat zwakke werkwoorden die onregelmatig geworden zijn,
en een grote variatie binnen de deelwoordsvormen. In het Duits is er volgens Van
Haeringen onder andere minder gelijkmaking geweest binnen de vormen van een
werkwoord.
Als ik het goed zie, dan neemt Van Haeringen voor het Engels dus een strikte
scheiding aan tussen sterke werkwoorden (hoogst onregelmatig) en zwakke
(regelmatig); in het Nederlands is er door nivellering, bijvoorbeeld van verschil
tussen imperfectum enkelvoud en meervoud, vrij wat regelmaat binnen de sterke
werkwoorden, terwijl er in het Duits meer variatie is binnen de vormen van sterke
werkwoorden. Maar juist door de ‘harde’ systematiek binnen de sterke werkwoorden,
staan deze werkwoorden in het Nederlands sterker in de concurrentie met zwakke
werkwoorden dan in het Duits. Zoals Van Haeringen in ‘De taaie levenskracht van
het sterke werkwoord’ (De nieuwe taalgids 34 [1940: 255]) eerder schreef: ‘hoe
radicaler een westgermaanse taal het algemene proces van vereenvoudiging en
systematisering heeft doorgemaakt, hoe vaster de onregelmatige stamwisselende
flexie is komen te staan’. Volgens Salverda staat het Nederlands dichter bij het Duits,
en het neemt dus geen middenpositie in. Zeker lijkt echter dat het Duitse systeem
minder ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Zou ook hier de taalcontactfactor van
Weerman een rol spelen?
Hoog tijd om eens naar iets anders dan morfologie/flexie te kijken. Een lijn die
ook duidelijk aanwezig is in de bundel is die van vergelijkend onderzoek naar
grammaticalisatie. Zo laat Van der Wouden zien dat voorzetsels in alle
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drie de talen - ‘en dus vermoedelijk (...) - alle talen met voorzetsels’ niet een gesloten
maar een open klasse vormen, doordat lexicale elementen van verschillende
woordsoorten (richting, rond) zich via een proces van grammaticalisatie ontwikkelen
tot voorzetsel; een belangrijkste aanwas is afkomstig van constructies (dankzij) en
lexicalisering van vaste combinaties (ten opzichte van). Verschillen tussen Duits,
Nederlands en Engels blijken in het eerste deel van zijn artikel, waarin hij ingaat op
de verhouding tussen voorzetsel en naamval.
Van grammaticalisatie is eveneens sprake bij de ontwikkeling van werkwoorden
naar hulpwerkwoorden, die aan de orde is in Draye & Van der Horst en in
Landsbergen. De overgang, in het zuiden, van heeft kunnen komen naar is kunnen
komen, die Draye & Van der Horst bespreken, vatten zij op als een (voortgaande)
grammaticalisatie van, onder andere, kunnen tot hulpwerkwoord: niet kunnen dicteert
de keuze van hebben of zijn, maar komen. Landsbergen vergelijkt de
betekenisverandering die de werkwoorden krijgen, kriegen en get hebben ondergaan,
en hun ontwikkeling van hoofdwerkwoord naar hulpwerkwoord. De vraag is of de
gevonden parallellen onafhankelijk van elkaar staan - wat bij grammaticalisatie als
een op zichzelf staand proces heel goed mogelijk is -, of kunnen worden toegeschreven
aan talig contact. Gegeven de gelijktijdigheid van de veranderingen acht Landsbergen
contact, intensiever tussen Nederlands en Duits, als factor zeker mogelijk.
Naast de artikelen over de twee hoofdthema's - deflexie en grammaticalisatie zijn er diverse andere artikelen, onder andere over klemtoon en afkortingen, die
binnen het bestek van deze bespreking niet aan de orde hebben (of zijn?) kunnen
komen.
Blijkens het voorwoord was het de organisatoren van de workshop erom te doen
niet alleen ons inzicht in het synchroon functioneren van die talen te vergroten, maar
ook de diachrone dimensie aan bod te laten komen, alsmede de vraag naar aard en
invloed van taalcontact. Daarin zijn zij geslaagd, de bundel levert een welkome
bijdrage aan het huidige taalkundig onderzoek naar (vooral) het Nederlands en
stimuleert tot nieuw onderzoek. Dat komt er gelukkig: de Berlijnse workshop krijgt
in september een vervolg in Sheffield.
- Ariane van Santen

Leo Rademaker: Schets van de Nederlandse samenleving, Ontwikkelingen
en actualiteit. Boom onderwijs, 2007. 260 blz., ISBN 9789047300311, €29,50.
‘Voor u ligt een boek dat naar mijn oordeel al veel eerder beschikbaar had moeten
zijn.’ Zo begint Rademaker het voorwoord van zijn Schets van de Nederlandse
samenleving. ‘Immers, denkend aan de vele opleidingen waarin kennis van de
Nederlandse samenleving een onderdeel vormt, lijkt het toch aantrekkelijk dat er
althans één publicatie verschijnt die op elementaire wijze een brede oriëntatie op de
Nederlandse samenleving biedt’ (8). Nou bestaan er voor
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buitenlandse studenten neerlandistiek natuurlijk bruikbare inleidingen van
bijvoorbeeld Van Hauwermeiren (Waar Nederlands de voertaal is), Van der Horst
(The Low Sky) en Shetter (The Netherlands in Perspective). Rademaker mikt duidelijk
op Nederlandse studenten die bekend zijn met hun eigen land, maar zijn boek zou
toch ook voor extramurale studenten bruikbaar kunnen zijn. Helaas moet ik
constateren dat Rademaker er niet in geslaagd is een goede inleiding te schrijven.
Veertien hoofdstukken in deze Schets behandelen alle gebruikelijke aspecten van de
Nederlandse samenleving: Staat en politiek, Recht, Leefvormen, Onderwijs, Arbeid,
Vrije tijd en recreatie, Godsdienst en levensbeschouwing, Wetenschap, techniek en
technologie, Massamedia, Cultuur, Gezondheidszorg, Welzijnszorg, Ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting en milieubeleid, en Defensie. Het laatste hoofdstuk
Slotbeschouwingen bespreekt Nederland in internationaal verband, Nederland als
veranderende samenleving, Nederland als multi-etnische samenleving en Nederland
als typische samenleving. De veertien hoofdstukken zijn consequent ingedeeld in
vier paragrafen. Ieder hoofdstuk begint met ‘Ontwikkelingen’, bijna altijd een
historisch overzicht. Dan volgt de paragraaf ‘Organisatie’, waarin uiteengezet wordt
welke instanties, instituten etc. op dit gebied actief zijn, en heel kort wat ze doen. In
een derde paragraaf wordt steeds een specifiek thema belicht en de vierde heet
‘Alternatieven/discussie’. Om die laatste twee wat te verduidelijken, kijken we naar
het hoofdstuk over onderwijs.
Het thema dat Rademaker uitlicht is ‘Onderwijs en sociale ongelijkheid’. In twee
pagina's vertelt hij ons dat onderzoek steeds weer uitwijst dat de sociale ongelijkheid
in het onderwijs blijft bestaan, ondanks alle beleid. Maar hij somt ook enkele
winstpunten op, zoals dat de algemene onderwijsdeelname groter en het algemene
niveau hoger is geworden, en dat de invloed van het sociale milieu op schoolkeuze
afneemt. Vervolgens stipt hij problemen aan van allochtone jongeren, om af te sluiten
met de zin: ‘Het feit dat ongeveer een kwart van de jongeren de school verlaat zonder
een startkwalificatie vormt samen met het lerarentekort een van de grootste
uitdagingen voor het onderwijsbeleid’ (76). In de paragraaf ‘Alternatieven/discussie’
vat Rademaker in drie pagina's de radicale kritiek samen die Illich op het westerse
onderwijssysteem had.
Het is niet voor niks dat ik vermeld hoeveel (of hoe weinig) pagina's beide
paragrafen beslaan. Het geeft aan hoe weinig ruimte er maar is in 250 pagina's en
het maakt duidelijk dat Rademaker keuzes heeft gemaakt en veel moet weglaten.
Eigenlijk kan hij niet anders doen dan aanstippen. Des te jammerder is het dat hij
zoveel plaats inruimt voor radicale alternatieven van iemand als Illich, hoeveel invloed
die ook heeft gehad (maar daar gaat Rademaker dan weer niet op in). Dat is niet
alleen zonde van de ruimte, het maakt het boek ook onevenwichtig. De hoofdstroom,
met alle problemen die daar leven (voortijdig schoolverlaten en lerarentekort), krijgt
onvoldoende aandacht. In het hoofdstuk over ruimtelijke ordening beslaat de paragraaf
‘Alternatieven/discussie’ zelfs
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niet meer dan een halve bladzijde vragen die in dat vakgebied actueel zijn. Dat is
niet eens onevenwichtig, dat is gewoon helemaal niks.
Het hele boek staat vol alinea's die niets zeggen en alleen maar vragen oproepen.
Wat dacht u van het volgende. In de paragraaf over milieubeleid schetst Rademaker
een somber beeld van Nederland: ‘Wij zijn zo'n beetje de “smeerpoets” van Europa.
[...] Aan de vervuilde lucht die ons omringt sterven jaarlijks duizenden mensen
voortijdig, onze stranden zijn vervuild en in honderden bibliotheken en archieven
voltrekt zich in alle stilte een regelrechte ramp’ (197). Daar laat hij het bij, en de
lezer moet zelf de bibliotheek maar in om mensen te redden.
Wie in z'n eentje een boek over een hele maatschappij schrijft, moet veel lezen. Toch
heeft hij nooit genoeg gelezen en is hij nooit bij met lezen. Nou zijn er op veel
vakgebieden ongetwijfeld standaardwerken die jaren, of zelfs decennialang meegaan,
maar het is onthutsend dat de literatuur voor Rademakers hoofdstuk Leefvormen
voor het grootste deel uit de jaren tachtig stamt. En wie zich, nota bene in de
themaparagraaf ‘de informatiemaatschappij’ voor gegevens over de digitale snelweg
baseert op een publicatie uit 1995, die verliest ieder gezag. De literatuurlijst bevat
meer wonderlijke items en vreemde omissies: zo mis ik de standaardinleiding in de
Nederlandse politiek Dutch Government and Politics van Andeweg en Irwin, en ben
ik verbaasd een middelbare-schoolscriptie van ene Eveline Rademaker aan te treffen.
Zo'n bibliografie wekt geen vertrouwen en kan dus niet meer dienen als leidraad voor
wie verder wil lezen.
Rademaker is helaas ook al geen groot schrijver, zijn stijl irriteert voortdurend.
Hij maakt graag gebruik van opsommingen, spreekt de lezer aan met ‘je’, gebruikt
onnodig vaktermen of legt juist termen uit waar dat niet nodig is. Hij is dol op het
werkwoord genieten (bijstand genieten, eenzame opsluiting genieten (31)) en over
de geneugten van de digitale snelweg zegt hij: ‘Binnenkort zal men thuis elke film
kunnen zien, elk boek kunnen lezen [...] met alle voordelen van dien voor degenen
die aan huis gebonden zijn, zoals vele gehandicapten, huisvrouwen en tijdelijk zieken’
(135). Ten slotte is hij een meester in het gebruik van platitudes als: ‘De toekomst
zal leren of dergelijke geluiden zullen wegsterven of - eventueel in nieuwe varianten
- hoorbaar zullen blijven’ (136).
In zijn voorwoord bedankt Rademaker de velen zonder wie hij deze klus niet had
geklaard. Helaas moet hij erbij vermelden dat hij niet altijd aan het niveau van
verwachtingen en verlangens heeft kunnen voldoen. Je had toch gehoopt dat deze
deskundigen en een goede redacteur hem ervan hadden weerhouden dit boek te
publiceren.
- Liesbet Winkelmolen

Eindnoten:
1 Zie: www.productiefonds.nl/delta/hervorming.php.
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Signalementen
MARCIN POLKOWSKI, docent Nederlands bij de Vakgroep neerlandistiek, Universiteit
van Warschau, is op 5 juli 2007 gepromoveerd aan de Jagiellonenuniversiteit in
Krakau. Zijn Engelstalige proefschrift onder de titel ‘The Themes and Motifs of
European Love Poetry in Sonnets from Pieter Corneliszoon Hooft's Emblemata
Amatoria (1611)’ is tot stand gekomen onder begeleiding van professor Andrzej
Borowski, een Poolse literatuurwetenschapper en autoriteit op het gebied van
renaissanceliteratuur. Het onderzoek bestaat uit een gedetailleerde analyse van de
renaissancistische topoi uit de gedichten van P.C. Hooft in de bundel Emblemata
Amatoria tegen de achtergrond van de Europese (met name Franse, Italiaanse en
Engelse) poëzie van de zestiende en zeventiende eeuw.
- Agnieszka Śmiertka
DR. RITA SCHLUSEMANN habiliteerde op 29 oktober jl. aan de Westfälische
Wilhelms-Universität te Münster (Fachbereich 9, Philologie). De habilitatieprocedure
bestaat uit vier onderdelen: een scriptie, een college, een wetenschappelijke lezing
met colloquium en een ‘Antrittsvorlesung’. De scriptie is gewijd aan de Nederlandse
en Duitse overleveringsfases van de zogenoemde ‘Roman van Limburg’ en draagt
de titel ‘Schoone historien. Literarische Netzwerke in “duytschen” Landen am Beispiel
der Retextualisierung der Margriete van Limborch’. Beoordeeld werd de dissertatie
door J. Konst (Berlijn), P. Wackers (Utrecht), V. Honemann en A. Berteloot (beiden
Münster). Het college vond plaats in het kader van een interdisciplinair seminarie
over Nederlandse en Scandinavische Karelepiek van S. Kramarz-Bein en A. Berteloot
en had als titel ‘Was passierte mit dem Kopf? Die Vier Heemskinderen und ihre
Verbreitung’. Dr. Schlusemann behandelde daarin de ‘Renout van Montalbaen’ en
in het bijzonder iconografische aspecten van de volksboekoverlevering. De titel van
haar wetenschappelijke lezing voor de habilitatiecommissie was ‘Sprache und Gewalt
in Mariken van Nieumeghen’. Bij de nog te geven ‘Antrittsvorlesung’ wordt mevrouw
Schlusemann de titel ‘Privatdozent’ verleend, gekoppeld aan de ‘venia legendi’ voor
het vak ‘Niederländische Philologie’.
- Amand Berteloot
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Anne Marie Musschoot
Wat alléén de roman vermag...
Ze duiken op met de regelmaat van een klok, de berichten over ‘het einde van de
roman’, al dan niet met een vraagteken. Nu weer! Op grote schaal en met stijl. Het
eerbiedwaardige tijdschrift Dietsche warande & Belfort publiceert in zijn
decembernummer 2007 een ‘Brief aan Beatrix’ van de hand van A.F.Th. van der
Heijden en ‘22 andere opstellen over de roman en de romanbeschouwing’. Die roman
is ‘polyfoon’, stelt de hoofdredactie met een term ontleend aan Bart Vervaeck (in
NEM van oktober 2007). De term werd in de literatuurwetenschap geïntroduceerd
door M. Bachtin om een principiële meerstemmigheid te beschrijven die elke
vastliggende betekenisgeving onmogelijk maakt. Het gaat dus om de eigentijdse
roman, die de diversiteit en de veranderingsprocessen in de moderne samenleving
probeert te vatten.
Van der Heijden vraagt aan Hare Majesteit dat zij de kennelijk kwetsbare kunstvorm
die de roman is meer bescherming zou verlenen (al was het maar op symbolische
wijze), maar hij heeft het over de economische kwetsbaarheid van het genre: een
nieuw verschenen roman heeft een omloopsnelheid van zes weken à twee maanden.
De meeste auteurs van de ‘22 andere opstellen’ wijzen echter vooral op de behoefte,
eigen aan het genre, om steeds weer de vloeiende, veranderende complexiteit van
de werkelijkheid weer te geven. De maatschappelijke veranderingen die aan het einde
van de twintigste eeuw leidden tot meer introspectie en tot een explosie van autofictie,
een genre dat in een geruchtmakend essay van Tz. Todorov, La littérature en péril,
als solipsistisch en narcistisch scherp werd bekritiseerd, hebben natuurlijk niet tot
gevolg gehad dat ‘de’ roman als zodanig aan zijn einde kwam. De roman die
maatschappelijke problemen niet uit de weg gaat is intussen ook al lang terug van
weggeweest. Er zijn zelfs historici die menen dat de grote vragen over het verleden
beter gesteld worden door de romanciers dan door historici. Ook de door M. Kundera
zo gevreesde concurrentie van de commerciële roman en van de beeldcultuur heeft
de roman duidelijk niet overbodig gemaakt. Permanente twijfel en zelfbevraging
blijkt dus goed. ‘De’ roman wordt voortdurend ‘een andere’ roman. En ja, dat einde
dat geen einde is maar een voortdurende beweging, het lijkt alleen de roman gegund...
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Auteursgegevens
is hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Hij publiceert op het gebied
van de Nederlandse taalkunde en de letterkunde van de middeleeuwen.
[amand.berteloot@uni-muenster.de]
MARION BOERS-GOOSENS is als universitair docent Nederlandse kunst- en
cultuurgeschiedenis en als docent Nederlands als tweede taal verbonden aan de
vakgroep Dutch Studies van de Universiteit Leiden.
[m.e.w.boers@let.leidenuniv.nl]
JEROEN DEWULF is assistant professor in de Vakgroep Duits aan de University
of California - Berkeley en directeur van het Dutch Studies programma.
[jdewulf@berkeley.edu]
MARCO GOUD is neerlandicus en werkt aan een biografie van P.C. Boutens. In
2003 promoveerde hij op Ziende verbeelding. Over zien en (on)zichtbaarheid
in poëzie en poëtica van P.C. Boutens (een handelsuitgave verscheen bij Peeters
in Leuven). Hij publiceerde over Boutens, Jan Prins, C.O. Jellema en de receptie
van Perzische poëzie in Nederland.
[mgoud@xs4all.nl]
JAAP GOEDEGEBUURE is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Leiden.
[j.l.goedegebuure@let.leidenuniv.nl]
JAAP GRAVE is momenteel assistant professor aan de Nagasaki University.
[jaap.grave@gmx.de]]
MATTHIAS HÜNING is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Freie Universität
Berlin. Zijn onderzoek is vooral gericht op taalveranderingsverschijnselen en
de structuur van het Nederlands in vergelijkend perspectief. Hij is redacteur van
neerlandistiek.nl.
[mhuening@zedat.fu-berlin.de]
CORNELIA LEUNE is als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan de
vakgroep Nederlands van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Zij
bereidt een proefschrift voor over de receptie van ‘migrantenliteratuur’ in
Nederland.
[c.leune@uni-oldenburg.de]
ANNE MARIE MUSSCHOOT is ere-hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde
en Algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Gent en samen met Arie
J. Gelderblom hoofdredacteur van de nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur.
[AnneMarie.Musschoot@UGent.be]
ARIANE VAN SANTEN is als universitair docent Nederlandse taalkunde verbonden
aan de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Zij
doet onderzoek naar de structuur en de betekenis van afgeleide en samengestelde
woorden. Ook
AMAND BERTELOOT
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heeft ze gepubliceerd over bepaalde aspecten van eerste- en
tweede-taalverwerving.
[a.j.van.santen@let.leidenuniv.nl]
AGNIESZKA śMIERTKA is PhD-studente aan de vakgroep neerlandistiek van de
Universiteit van Warschau.
[a.e.smiertka@uw.edu.pl]
STÉPHANIE VANASTEN is als gastdocente Nederlandse en Duitse letterkunde
verbonden aan de Facultés universitaires Saint-Louis te Brussel en aan de
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve. Zij promoveerde op een
vergelijkend onderzoek naar het groteske in Het verdriet van België (Hugo
Claus) en Ein weites Feld (Günter Grass).
[stephanie.vanasten@uclouvain.be]
HENK TE VELDE is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit
Leiden. Hij publiceert over Nederlandse en Europese politieke cultuur van de
negentiende en twintigste eeuw.
[h.te.velde@let.leidenuniv.nl]
VIVIEN WASZINK is onderzoeker in opleiding en redacteur op het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden. Zij werkt nu aan een proefschrift over
neoklassieke woordvorming. In 2003 studeerde ze aan de Universiteit van Leiden
af met een scriptie over het Nederlandse woord ‘leuk’.
[vswaszink@hotmail.com]
LIESBET WINKELMOLEN is als docent verbonden aan de opleiding
Nederlandkunde van de Universiteit Leiden.
[l.m.winkelmolen@let.leidenuniv.nl

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

2

[Internationale neerlandistiek - oktober 2008]
Rik Vosters & Wim Vandenbussche (Vrije Universiteit Brussel &
FWO-Vlaanderen)
Wijzer worden over Willem?
Taalgebruik in Vlaanderen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden (1814-1830)
Van bij het ontstaan van de Vlaamse (taal)beweging is er veel aandacht gegaan naar
de rol die de scheiding op de positie van het Nederlands in het Zuiden uitoefende.
Vooral de taalpolitieke gevolgen komen in de historische werken goed aan bod. De
hoofdlijnen zijn dan ook gekend [...] Toch is daarmee de audit met betrekking tot de
taalproblematiek niet compleet. We weten immers nog te weinig over de positie van
het Frans in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en al even weinig over de
evolutie in het Noorden na 1830. En ook over het Nederlands dat in de brede lagen
van de bevolking gesproken en verspreid wordt in het Zuiden, hebben we beperkt
zicht. Kortom, de taal vormt geen uitzondering als we een correcte balans willen
opmaken van de scheiding (Els Witte in Judo & Van de Perre 2007, 263).

1. Historische achtergrond
De ‘val van Antwerpen’ in augustus 1585 bezegelde de scheiding van de noordelijke
en zuidelijke Lage Landen. Na periodes onder Spaans-Habsburgs (1585-1714) en
Oostenrijks (1714-1794) gezag, werden de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk
geannexeerd vanaf oktober 1795. Op de finesses van de impliciete Spaanse en
Oostenrijkse taalpolitiek gaan we hier niet in,1. maar het lijkt veilig te zeggen dat er
van enige actieve promotie van het Nederlands in het Zuiden weinig of geen sprake
was, laat staan dat pogingen tot standaardisering van de taal op steun van
overheidswege konden rekenen. Onder het Franse bewind werd de promotie van het
Frans als bestuurstaal (ten nadele van het Nederlands) in de Zuidelijke Nederlanden
met expliciete taalplannings-acties ondersteund. Hoewel ‘de verfransing veel meer
in de teksten dan in de realiteit bestond’ (Willemyns & De Groof 2004) leidt het
geen twijfel dat de één staat-één taal-filosofie allesbehalve bevorderlijk werkte voor
de heropleving van het Nederlands in het Zuiden. Bij de hereniging van de Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden na het Verdrag
van Parijs (mei 1814), vestigden taalminnaren van velerlei slag hun hoop op de
nieuwe koning Willem I die een ‘réunion intime et complète’ van zijn koninkrijk
beoogde, een doel dat ook hij via, onder andere, een streven naar ‘eenheid van taal’
hoopte te realiseren. Willem I ontwikkelde zijn alom bekende
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taalpolitiek voor het Zuiden waarvan de grote lijnen hier nogmaals kort weergegeven
worden:2.
a. Een Koninklijk Besluit (KB) van 15 september 1819 bepaalde dat het openbare
leven in de Vlaamse provincies vanaf 1823 volledig in het Nederlands moest
verlopen, met inbegrip van administratie en gerecht. Dat betekende dat ‘vanaf
1 januari 1823 in de provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en
Antwerpen geen andere taal dan het Nederlands nog als legaal beschouwd [zou]
worden voor openbare aangelegenheden. Alle autoriteiten waren vanaf dan
verplicht om zich exclusief van de nationale taal te bedienen’ (De Groof 2004,
131).
b. In het verzet tegen de heerschappij van Willem I werd na verloop van tijd kritiek
op de taalwetgeving geïntegreerd als actiemiddel. De taalwetgeving werd dan
ook een eerste maal ‘versoepeld’ in een KB van 28 augustus 1829. De
‘toegevingen’ hielden onder andere in dat:
- er meer ruimte kwam voor het gebruik van het Frans in notariële
aangelegenheden. Huwelijksakten en testamenten konden nu in het
Frans indien de getuigen en de notaris deze taal kenden, en dat gold
eveneens voor authentieke akten die niet bestemd waren voor de
Vlaamse provincies. Aankondigingen en publicaties van notariële
verkopen konden voortaan ook in een andere taal dan het Nederlands
opgesteld worden. Let wel: de status van het Nederlands als officiële
taal bleef ongewijzigd:
- het betrof in essentie enkel een systeem van faciliteiten voor
Franstaligen (idem, 144):
- het Frans gebruikt kon worden in strafzaken (maar niet voor de
pleidooien) op verzoek van de verdachten, indien de rechter die taal
beheerste. Een gebrekkige beheersing van het Nederlands was hierbij
een geldig argument (idem, 147).
c. Een KB van 4 juni 1830 bevatte een tweede reeks ‘toegevingen’:
- enkel in de provincies Noord-Brabant, Holland, Zeeland, Utrecht,
Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe was het openbare leven
voortaan verplicht Nederlandstalig;
- elders konden partijen vrij de taal kiezen waarin ze akten lieten
opstellen, zo lang de betrokken ambtenaren die taal ook begrepen;
- het Frans werd opnieuw toegelaten voor de administratie van lokale
overheden, in plaatsen ‘waar het Frans de volkstaal was’;
- wie het Nederlands niet beheerste kon voortaan in het Frans
communiceren met de overheid, op voorwaarde dat deze die taal
ook beheerste (idem, 144);
- rechtbanken hadden de vrijheid om de rechtspleging, de pleidooien
en het vonnis in het Frans te laten verlopen, indien een van de
partijen dat vroeg; de rechtbank besliste over de voertaal indien niet
alle partijen het Frans verkozen.
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Hoe die taalpolitiek vandaag beoordeeld wordt komt in de volgende paragraaf aan
bod.

2. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de taalhistorische
vakliteratuur
In het boekje ‘Spraakmakend Nederlands’ van de Stichting Ons Erfdeel evalueert
Wim Daniëls (2005, 47) het taalbeleid tijdens het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden op vernietigende wijze: ‘Willems taalpolitiek mislukte jammerlijk.’
Ook in de Franse, Engelse en Duitse vertaling van het werkje wordt die stelling
herhaald. Aangezien het om een wijd verspreide vulgariserende publicatie gaat die
zeker voor het buitenland als de meest recente en toegankelijke introductie tot de
geschiedenis van het Nederlands geldt, wordt het beeld van de gefaalde ‘Hollandse’
taalpolitiek in de Zuidelijke Nederlanden daarmee nog maar eens doeltreffend
bevestigd bij een breed publiek.
Nu staat Daniëls allesbehalve alleen met zijn boude bewering. Vanaf de prille
jaren negentig van de vorige eeuw kwam er een bescheiden arsenaal aan
‘geschiedenissen van het Nederlands’ op de markt in Nederland en Vlaanderen.
Ondanks de verschillen in toon en doelgroep weerklinkt in de meeste van deze werken
ergens wel het ‘algemeen aanvaarde’ oordeel over Willems taalpolitieke echec. Op
de precieze aandacht voor de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
in die studies komen we zo dadelijk terug.
Ook vanuit historische hoek verschenen er de voorbije jaren - onder andere naar
aanleiding van ‘175 jaar België’ - kloeke studies over de hereniging van Noord en
Zuid tussen 1815 en 1830. Een flink deel van de aandacht in die werken ging naar
de diverse oorzaken van de scheiding, waarbij steevast verwezen werd naar de
tegenstand tegen Willems vernederlandsingpolitiek als een van de drijfveren voor
het verzet tegen de koning (zie Witte 2006; Judo & Van de Pierre 2007). De consensus
in die publicaties sluit nauw aan bij de analyse van de toenmalige taalsituatie in het
standaardwerk van Els Witte et al. over de Belgische politieke geschiedenis:
De pogingen van Willem I ter bevordering van het Nederlands en dus de
taaleenheid tussen Noord en Zuid kenden weinig succes door de sterke
oppositie in de Waalse, Brusselse en sommige verfranste Vlaamse kringen
tegen zijn taalpolitiek. De taalkwestie vormde daarom in 1830 een van de
bekende grieven van de oppositie tegen de regeringspolitiek (Witte et al.
2005, 61).
Historici en taalkundigen zijn het verder ook eens over het cruciale belang van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden als voedingsbodem voor de voortrekkers van
de prille Vlaamse Beweging in België. Los van de vermeende mislukking van het
nagestreefde één volk-één taal-ideaal worden de vijftien jaar onder Hollandse vlag
als niets minder dan de redding van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden
gezien:
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Zonder deze kortstondige familiereünie was België wellicht een Franstalige
staat geworden [...] De pioniers van de Vlaamse Beweging, de strijders
voor de vernederlandsing in Vlaanderen sinds 1830, zijn gevormd in het
Koninkrijk der Nederlanden' (De Vries et al. 1993, 117).
We hebben, met andere woorden, te maken met een turbulente maar beslissende fase
in de geschiedenis van de Nederlandse taal, in het bijzonder wat het overleven van
die taal in Vlaanderen (en België) betreft. Een en ander rechtvaardigt dus een ruime
en diepgaande aandacht in de historiografie van het Nederlands voor de interne en
externe taalgeschiedenis in de Zuidelijke Nederlanden tussen 1815 en 1830.
Gijsbert Rutten (2007) van de Universiteit Leiden nam een aantal van de eerder
aangehaalde Nederlandse taalgeschiedenissen onder de loep en kwam tot de
ontnuchterende vaststelling dat de episode van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden op schromelijke wijze miskend wordt in die naslagwerken. Meer zelfs:
in de meeste standaardwerken komt de rol van Vlaanderen in de evolutie van het
Nederlands nauwelijks nog aan bod na 1650 en als dat wel zo is, dan enkel als aparte
kwestie die nauwelijks interfereerde met de dominante en richtinggevende taalevolutie
in het Noorden.
Zijn evaluatie van de prestigieuze Geschiedenis van de Nederlandse Taal die in
1997 uitgegeven werd onder redactie van M.C. van den Toorn et al. is ontstellend:
In het hele hoofdstuk 6 [over ‘Nieuwnederlands (circa 1650-1880)’ RV&WV] wordt koning Willem I volgens mij niet genoemd [...] [P]as in
hoofdstuk 9 komt, ‘stiefmoederziel’ alleen, losgemaakt van de rest,
weggestopt aan het eind, het Nederlands in België aan bod - wat blijkbaar
zoiets is als Afrikaans, het onderwerp van het tiende en laatste hoofdstuk.
In hoofdstuk 9 (van de hand van de Vlaming Guido Geerts) is een paragraaf
getiteld ‘Het Verenigd Koninkrijk (1814-1830): uitzicht op
hervernederlandsing’ (1997, 567-572), waarin Willems plannen en het
mislukken ervan worden uiteengezet’3. (Rutten 2007, 108).
Hij besluit:
Twee conclusies kunnen we trekken op basis van Van den Toorn et al.
(1997): 1) in de geschiedenis van het negentiende-eeuwse Nederlands (zie
hoofdstuk 6) is Willem I van geen belang; 2) in de geschiedenis van het
Nieuwnederlands (zie hoofdstuk 6-8) is België van geen belang’ (idem,
108).
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Nicoline Van der Sijs maakt het in Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN
uit 2004 nog bonter. Aan de taalpolitiek van Willem I wordt nauwelijks aandacht
besteed en de taalgeschiedenis in de Zuidelijke Nederlanden tijdens die periode wordt
ronduit genegeerd, met de wenk dat de lezer daarvoor terecht kan bij Het Verhaal
van het Vlaams van Roland Willemyns (2003). Immers:
Door de politieke omstandigheden hebben de Zuidelijke Nederlanden na
1585, toen Antwerpen viel, niet meer bijgedragen aan de standaardtaal.
Daarom wordt aan het Zuid-Nederlands vanaf de zeventiende eeuw in dit
boek in principe geen aandacht besteed (Van der Sijs 2004, 53).
Rutten komt overigens tot soortgelijke conclusies over de aandacht van historici voor
de taalpolitiek van Willem:
De conclusie moet volgens mij zijn dat er vanuit historische hoek inderdaad
niet bijzonder veel aandacht is geweest voor de taalpolitiek van koning
Willem I: een hoofdstuk bij Colenbrander, het proefschrift van Blauwkuip
en verder enkele bijdragen uit België (bijvoorbeeld van De Jonghe en
Wils).4. Tegelijk is de indruk ontstaan dat, nog steeds vanuit historische
hoek, meer aandacht ook niet nodig was (Rutten 2007, 107).
Voor de volledigheid hebben we zelf nog zeven andere recente taalgeschiedenissen
doorgenomen.5. In de Korte geschiedenis van de Nederlandse taal van Van der Horst
en Marchall (1989) wordt in het hoofdstuk over de periode 1700-1870 met geen
woord van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden of Willems taalpolitiek gerept.
Over België - dat ook hier beknopt op gelijke voet behandeld wordt met ‘Fries’,
‘Surinaams Nederlands’ en ‘Zuidafrikaans’ - wordt enkel in zeer algemene termen
gesproken over de dominantie van het Frans en de afwezigheid van een standaardtaal,
ten voordele van de dialecten.6.
Marijke van der Wal (1992, 377-210) voorziet een lijvig hoofdstuk over ‘de strijd
voor en om het Nederlands in Vlaanderen’ helemaal achterin (!) haar Geschiedenis
van de Nederlandse taal. Ze wijst met een overzicht van de Vlaamse Beweging
vooral op taalexterne aspecten van de taalgeschiedenis maar gaat ook dieper in op
het selectieconflict tussen particularisten en integrationisten; de normdiscussies in
Nederland kwamen in een vorig hoofdstuk uitgebreid aan bod. De essentie van de
taalpolitiek van Willem I wordt kort vermeld en ze besteedt zelfs twee pagina's
(400-401) aan de aard van het Nederlands in Vlaanderen rond 1900.
In haar Geschiedenis van het Nederlands in een notendop herhaalt Van der Sijs
(2005, 80) dat ‘het Zuid-Nederlands geen blijvende invloed heeft uitgeoefend’ op
het ABN. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt in een tiental zinnen
afgehandeld, waarbij vooral opgemerkt wordt dat er ‘in de Zuidelijke
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Nederlanden veel verzet ontstond tegen het Nederlands bij de Franstalige aristocratie
en ambtenaren en bij katholieke geestelijken die het Hollands als “de taal des duivels”
beschouwden’ (idem, 104). Over de taal zelf in het Zuiden blijft de lezer in het
ongewisse, wat bijzonder jammer is voor een boek waarin expliciet ‘de
taalontwikkeling, de zogenoemde interne geschiedenis van het Nederlands’ centraal
staat (idem, 10).
De flaptekst van het bijzonder fraai vormgegeven Calendarium van de Nederlandse
taal uit 2006 - ook van de hand van Van der Sijs - belooft beterschap: ‘Dit calendarium
beschrijft de geschiedenis van het Nederlands, niet alleen in Nederland maar ook in
Zuid-Nederland (later België).’ In de opsomming van feiten en weetjes komen
Vlaanderen en België inderdaad frequent aan bod, maar voor wat het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden betreft maakt die kennis ons weinig wijzer over het
zuidelijke Nederlands. De essentie van Willems taalpolitiek wordt weliswaar
puntsgewijs herhaald met een opsomming van zijn belangrijkste
taalplanningsbeslissingen in administratie, overheid en onderwijs. Verder worden
de belangrijkste publicaties vermeld die op het vlak van taalverzorging en codificatie
verschenen in het Zuiden, maar daar is dan ook alles mee gezegd.
Het lijkt er sterk op dat we voor een royalere inkijk in de zuidelijke taalgeschiedenis
tussen 1815 en 1830 terecht moeten bij werk van Vlaamse academici. De meest
gedetailleerde bespreking van theoretische taalnormen en standaardiseringdiscussies
in het negentiende-eeuwse Vlaanderen (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden) die we kennen is Tony Suffeleers' Taalverzorging in Vlaanderen
uit 1979; het effectieve taalgebruik blijft in dat uitstekende werk evenwel buiten
beschouwing.
In Het verhaal van een taal uit 1993 is een (door Roland Willemyns geschreven)
bescheiden paragraaf opgenomen over de taalpolitiek in het Zuiden ten tijde van
Willem I. Beslist interessant is dat de auteur toen nog concludeerde dat ‘de taalpolitiek
van de koning wel moest mislukken’ (De Vries et al. 1993, 115). Als voornaamste
redenen worden aangehaald: de drietaligheid van het Verenigd Koninkrijk, het verzet
van Walen en clerus, de verfranste bourgeoisie en ‘het ontbreken van een
schrijftaaltraditie’ (idem).
In 2003 verschijnt dan Het verhaal van het Vlaams (Willemyns & Daniëls 2003),
waarin de geschiedenis van het Nederlands in Vlaanderen voor het eerst als een
volwaardig en integraal deel van de Nederlandse taalgeschiedenis beschreven wordt.
In de paragraaf over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt naast de obligate
(maar zeer grondige) beschrijving van de taalwetgeving veel aandacht besteed aan
de Noord-Zuid-verhouding wat de taalkwaliteit betreft, onder meer aan de hand van
citaten van tijdgenoten. Vooral het striemende oordeel van Willems minister van
Buitenlandse Zaken, Bruggeling De Coninck van Outryve, over het zuidelijke
Nederlands valt op:
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Men verstaat in die provinciën het Vlaamsch voor zooverre die taal in de
huishoudelijke, in de gewone behoeften des levens van pas komt [...] het
Vlaamsch kan, zooals het door hen gekend wordt, noch den eenen, noch
den anderen dienstigh zijn tot het stellen van akten van eenig belang [...]
Ik ben van oordeel, dat men in de allereerste plaats in deze provinciën de
Nederduitsche taal moet doen leeren, omdat men die taal daar niet kent,
ten minste zoo niet kent, dat van dezelve door verlichte mannen in eenige
belangrijke beraadslagingen gebruik kan worden gemaakt (geciteerd in
Willemyns & Daniëls 2003, 189).
Veel aandacht gaat verder naar de soms ontluisterende ideologische achtergronden
van de discussie tussen particulartisten en integrationisten in Vlaanderen, en op
diverse plaatsen wordt er op het effectieve alledaagse taalgebruik van de Vlaming
ingegaan. Verwijzend naar onderzoek dat hieronder verder besproken wordt stelt
Willemyns (2003, 288-289) evenwel dat de standaardiseringsdiscussies
geen enkele directe invloed hebben uitgeoefend [...] op het taalgebruik
van de meerderheid van de bevolking. Die normdiscussie was voor de
meesten volkomen irrelevant [...] het normprobleem [werd] hier eigenlijk
tot zijn ware proporties gereduceerd: een sociaal impactloze discussie en
voor een deel haarkloverij.
Eveneens uit 2003 dateert Het Nederlands vroeger en nu van Guy Janssens en Ann
Marynissen. Zij besteden in het werk systematisch aandacht aan het levende
taalgebruik in Noord én Zuid mét voorbeelden, ook na 1650. De Hollandse periode
valt hierbij evenwel tussen de plooien. De auteurs leveren een gedegen beschrijving
van Willems taalbeleid en een overzichtelijke bespreking van de verschillende
tegenstanders ervan, maar daar blijft het bij.7.
Samengevat: het inleidende citaat van Witte snijdt ook hout voor de historische
taalkunde van het Nederlands. Over de taalpolitiek ten tijde van Willem I (en het
bijbehorende verzet ertegen) lijken we vrij goed geïnformeerd in de vakliteratuur.
Ook de verschillende visies op taalnormen en de theoretische en ideologische
achtergronden van de standaardiseringdiscussie lijken ruim gedocumenteerd te zijn.
Hoe het met de taalpraktijk gesteld was blijft helaas volstrekt onduidelijk. Schreef
de man in de straat Nederlands ten tijde van Willem I? Zo ja, hoe verschillend was
dat van de schrijftaal van de middenklasse? Was de elite in Vlaanderen werkelijk
door en door verfranst of sluimerde het Nederlands toch nog onder adel en hogere
burgerij? Hoe sterk was de weerstand tegen het Nederlands in het officiële domein?
En zat het administratieve taalgebruik werkelijk geprangd tussen kromtaal en
impotente gewestspraak?
Op al die eenvoudige vragen over de aard van onze taal tussen 1815 en 1830 - een
keerpunt tussen taaldood en heropleving - kon tot voor kort nauwe-
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lijks een wetenschappelijk onderbouwd antwoord gegeven worden. Het werkelijke
taalgebruik ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was, met andere
woorden, wel een grondig onderzoek waard.

3. Taal en klasse ten tijde van Willem I
3.1 Sinds 1994 wordt op het Centrum voor linguïstiek van de Vrije Universiteit
Brussel onder impuls van Roland Willemyns systematisch onderzoek verricht naar
taalgebruik, taalkeuze en taalplanning in Vlaanderen tijdens de ‘lange negentiende
eeuw’ (1794-1914).8. Aansluitend bij de voornaamste stromingen in de internationale
‘historische sociolinguïstiek’ proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen
van de taalvariatie en taalstratificatie in Vlaanderen, en bij uitbreiding van de ‘echte’
talige realiteit zoals we ze in originele bronnen uit de negentiende eeuw nog
aantreffen. Als er een constante in die onderzoeken aanwezig is, dan is dat
ongetwijfeld de constatering dat de ‘algemeen aanvaarde geschiedenis’ van het
Nederlands in het negentiende-eeuws Vlaanderen steeds opnieuw opvallend
onvolledig, onnauwkeurig en vaak zelfs volstrekt onjuist blijkt te zijn. De gegevens
die we over het effectieve taalgebruik in Vlaanderen uit de archiefbronnen halen
stroken al te vaak niet met de theorie die we uit de vakliteratuur geleerd - en zelf ook
jarenlang te goeder trouw onderwezen - hebben. Dat geldt óók voor de periode van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
3.2 We namen bijvoorbeeld het spelgedrag onder de loep van de verschillende sociale
klassen tijdens de negentiende eeuw in de Vlaamse stad Brugge.9. Voor de lagere
klasse en de middenklasse deden we daarvoor een beroep op verslagboeken van
zogenaamde ‘onderstandsmaatschappijen’, prille voorlopers van sociale
zekerheidskassen die binnen een specifieke beroepsgroep instonden voor een beperkte
steun aan zieken en invaliden, en die hun leden ook verzekerden van een betaalde
begrafenis. Zowel voor de ambachtsknechten als de -meesters werd een ruim aantal
bronnen teruggevonden, wat al niet strookt met het klassieke beeld van de
‘ongeletterde roomse Zuid-Nederlanders’ dat onder anderen Suffeleers (1979, 17)
schetst. Hoewel de ongeletterdheid in een stad als Brugge bijzonder hoog was ten
tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (het gemiddelde van 54% in de
periode 1815-1830 liep op tot respectievelijk 75% voor de ambachtsknechten en
bedroeg 41% voor de meesters; Callewaert 1963) schreven zowel de lagere als de
middenklasse zeer regelmatig vergaderverslagen en er kan geen twijfel over bestaan
dat een bepaalde voortdurende schrijfpraxis deel uitmaakte van hun beroepspraktijk.
Suffeleers (1979, 19) gaat er expliciet van uit dat een compleet onberegeld
spelgedrag de regel was in Vlaanderen tijdens de Hollandse periode: ‘Tegenover een
relatieve schrijftalige uniformiteit in het Noorden heerste in het Zuiden een absolute
chaos.’ Hij weet zich gesterkt door getuigenissen van tijdgenoten als West-Vlaming
Pieter Behaeghel: ‘Men ziet in onze landstreéken bynae zoo veel wyzen van spellen;
als er verscheydene persoónen zyn, die zich op het verbe-
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teren der spelling toegelegd hebben’ (geciteerd in Suffeleers 1979, 19).10.
De feiten in onze bronnen wijzen in een andere richting. Wie zich de moeite
getroost om systematisch de verschillende gebruikte grafemen voor een specifiek
foneem te onderzoeken, en deze oefening herhaalt voor een vijftiental ogenschijnlijk
‘chaotisch gespelde fonemen’, stelt vast dat er zeer veel orde in de spellingchaos
blijkt te zitten. Geen enkele van onze scribenten uit de lagere of middenklasse volgt
weliswaar de officiële Siegenbeeknorm, noch de stelsels van Des Roches of Behaegel.
De hevige normdiscussie tussen spraakkunstschrijvers over de behoefte aan
noordelijke en zuidelijke eigenheden in de spelling - discussie die in een aantal van
de bovenvermelde naslagwerken als het wezen van het toenmalige Nederlands wordt
voorgesteld - gaat aan onze schrijvers volstrekt voorbij. Zij schrijven hun teksten
daarentegen in een kader van beperkte spellingvariatie, dat gekenmerkt wordt door
een tolerantie tegenover een relatief klein aantal grafeemvarianten voor een en
hetzelfde foneem: in eenzelfde tekst en zelfs in eenzelfde paragraaf of regel kan een
woord als ‘gemeenzaamheid’ dus perfect optreden als ‘gemeensaemheyd’,
‘gemeensaamheit’ of ‘gemeensaemheijd’. Die variabiliteit is nadrukkelijk géén
afwijkend kenmerk in hun taalgebruik - om af te kunnen wijken van een norm moet
je die norm immers kennen - maar is er daarentegen karakteristiek voor. De kans dat
de scribenten op de hoogte waren van officiële of veelgebruikte andere spellingnormen
is overigens vermoedelijk zeer klein.11. Dat de spellingcompetentie van de vermeende
ongeletterde scribenten wel eens een stuk hoger kan liggen dan vermoed, blijkt ook
hieruit dat vrij veel schrijvers reeds vanaf de beginjaren van de negentiende eeuw
relatief goed in staat zijn om de scherplange en zachtlange [e:] en [o:] uit elkaar te
houden, en dat ook aan te duiden in hun spelling (door het gebruik van dubbele
<ee>/<oo> of enkele <e>/<o>).
Absoluut verbazingwekkend is dat ook een deel van de Brugse sociale elite zich
nog van een dergelijk variabel spellingsysteem bediende rond 1820. Uit
vergaderverslagen van een zeer exclusieve upper class-vereniging blijkt dat een
aantal welgestelde scribenten precies dezelfde variabiliteit in hun spelling hanteerden
(over het gebruik van het Nederlands in die kringen zo dadelijk meer). Dit kan er
niet enkel op wijzen dat de normdiscussie ook voorbijging aan de hogere klassen,
maar geeft bovendien te denken over het belang dat gehecht werd aan normvast of
invariabel spelgedrag als attribuut voor een ‘upper class-identiteit’ ten tijde van
Willem I. Jim Milroy (1999, 34) stelde voor het Engels ooit dat ‘the idea that a
spelling system should be invariant is a post-eighteenth-century notion’; voor het
Nederlands in Vlaanderen zou dat dus misschien ook wel eens zo geweest kunnen
zijn.
3.3 Wat de sociale stratificatie van het Nederlands betreft wordt in de literatuur
steevast verwezen naar de tegenstand van de verfranste sociale toplaag tegen Willems
vernederlandsingspolitiek. Els Witte vat weerom goed de communis opinio samen:
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Het is bekend dat de verfransing van de bovenste bevolkingslagen zich
reeds ten tijde van de Oostenrijkse periode in Vlaanderen voltrokken had
en daarna door de taalpolitiek van het Franse bewind bespoedigd was
geworden. Intelligentsia, magistratuur en hogere burgerij volgden de adel
bij het aannemen van het Frans als hogere cultuurtaal en sociale
omgangstaal (Witte et al. 2005, 61).
De taalcascade zou zich nadien nog doorgezet hebben in de Vlaamse burgerij en de
hogere middenklasse.
In het taalsociologische kader van ons onderzoek namen wij alle documenten door
uit het negentiende-eeuwse archief van het Brugse Sint-Sebastiaansgilde, een
schuttersgilde dat toen gold als de top van de stadselite (en die functie vandaag nog
steeds vervult).12. Met een ruime variëteit aan tekstsoorten (vergaderverslagen,
rekeningboeken, doodschuldoverzichten, ledenregisters, interne en externe
briefwisseling, uitnodigingen en schietingdocumenten) biedt dit archief een uitgelezen
kans om het taalgedrag van de mannelijke Brugse hogere klasse te toetsen aan het
wijdverbreide verfransingsbeeld.
Van de middeleeuwen tot en met de Hollandse periode is er in de interne werking
van het gilde nauwelijks sprake van het gebruik van het Frans. Noch tijdens de
Oostenrijkse, noch tijdens de Franse periode is er enig spoor van duidelijke
verfransing: de verheven mannelijke toplaag schreef consequent Nederlands. De
‘werktaal’ binnen het gilde voor zowel de sportieve als de netwerkactiviteiten was
tot ver in de negentiende eeuw dus gewoon het Nederlands: de vergaderverslagen
werden pas in de late jaren 1860 verfranst, de kasregisters bleven zelfs Nederlandstalig
tot 1925.
Enkel voor de persoonlijke correspondentie tussen de leden zijn er aanwijzingen
dat die vanaf de jaren 1820 meer in het Frans begint te verlopen, maar de bronnen
zijn te schaars om dat met stelligheid te beweren. De massale overgang naar het
Frans grijpt in dit elitemilieu pas lange tijd na 1830 plaats en lijkt dus een ‘Belgisch’
fenomeen te zijn. Tegenover de ‘mythe’ van de verfranste hogere bourgeoisie en
toplaag stellen we - ten minste in Brugge - dus vast dat de high society er nooit brak
met het Nederlands en dat ze bovendien in staat was om alles wat ze nodig achtte te
noteren in die taal. Alleen al de constatering dat de elite zelf probleemloos en
systematisch het Nederlands gebruikte voor ‘klasseninterne’ activiteiten ondergraaft
de argumenten die Fransgezinde negentiende-eeuwers zouden gebruiken na 1830
om het Nederlands te weren uit openbare bestuursfuncties.
Wat de kwaliteit van de schrijftaal betreft wordt vaak geopperd dat in Vlaanderen
toen enkel een krakkemikkig Nederlands geschreven werd, dat volstrekt
onverstaanbaar was voor buitenstaanders. De lezer kan zelf beoordelen hoe mank
en cryptisch het volgend citaat is uit de notulen van 1820 van het Sebastiaansgilde
- het betreft de beschrijving van een blijde intocht per boot na een gewonnen
schietwedstrijd buitenshuis:
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Wy hebben onder den weg zeer /
wel gediverteert binnen en boven onze bargie, onder /
het drinken van een Glas limonade wyn, het zingen /
van Een nieuw gecomposeert liedeken betrekkelyk /
aen onze feeste dat in druck zal uyt gegeven worden /
zyn wy onder het gespel en lossen van de Canons gearriveerd /
aen de Kaye, achter het huys Van d'heer torreborre, alwaer /
wy schiers niet en konden afstappen door de menigte van /
menschen die ons te gemoet quamen onder het Vreugdig /
Geroep van Viva de Gilde Van St Sebastiaen van brugge /
hebben wy aldaer den wyn Van Eer ontfangen, en van daer /
in Cortege gemarceerd in den avond met slaende trommels /
en Spelen van't musique langst de bezonderste straeten /
en Groote Marckt, verlicht met torsen

4. Taalplanning ten tijde van Willem I
In het kader van haar doctoraatsonderzoek over taalplanning in België tijdens de
lange negentiende eeuw onderzocht Jetje De Groof (2004) een uitgebreid arsenaal
aan originele beleidsdocumenten uit de Hollandse periode.13. Ze speurde naar motieven
achter de taalpolitiek en ging nauwkeurig na welke beleidsmaatregelen op welke
wijze geïmplementeerd werden in het onderwijs, de administratie en de justitie. Ook
het taalbeleid tegenover kerk, pers en verenigingsleven werd in het onderzoek
betrokken. De analyse van die bronnen leidde opnieuw tot de constatering dat het
klassieke beeld van de taalsituatie ten tijde van Willem I op het vlak van taalplanning
evenmin overeenkwam met de realiteit in de archieven. De Groofs conclusie laat aan
duidelijkheid niets te wensen over: ‘De bewering dat Willem I's taalpolitiek mislukt
is, kan op basis van de door ons verzamelde gegevens niet ondersteund worden’
(idem, 175). De verhoopte ‘réunion intime et complète’ tussen Noord en Zuid werd
weliswaar niet bereikt via de taalwetgeving, maar:
Vragen we ons echter af of de andere doelstelling, namelijk de
vernederlandsing van het openbare leven, gehaald is, dan is het antwoord
volmondig positief. Uit alle gegevens blijkt dat de overgrote meerderheid
van de betrokkenen over de nodige talenkennis beschikte om de wet uit
te voeren en dat de taalwet in alle domeinen zonder problemen werd
toegepast. Het succes was des te opmerkelijker, omdat er zo weinig tijd
was voor de implementatie (idem, 175).
De auteur wijst er ook op dat Willems taalpolitiek helemaal geen doorslagje was van
de voorgaande Franse één land-één taal-politiek tussen 1794 en 1814. Willem I was
pragmatischer dan zijn voorgangers, stelt ze, en dat blijkt onder andere uit het feit
dat hij geen dwingende maatregelen doordrukte om Wallonië te verfransen. ‘Hierin
verschilde de ideologische basis van Willems
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taalpolitiek heel duidelijk van die van haar voorgangers,’ aldus De Groof (idem,
174).
Zelfs ogenschijnlijk kleine details lijken niet te kloppen in het wijdverspreide beeld
van Willems taalpolitiek. Waar steevast beweerd werd dat ten tijde van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden géén officiële spelling opgelegd werd in Vlaanderen
(bijvoorbeeld in Deprez 1997, 263), stootte De Groof op bewijsmateriaal voor het
tegendeel: ook in het Zuiden was de Siegenbeekspelling verplicht (maar het gebruik
ervan werd niet hardhandig afgedwongen). ‘In 1821 werd in het Staatsblad het
Bataafse besluit van 1804 opnieuw afgedrukt, met daarbij de vermelding “(d)aar dit
stuk, alsnog, in kracht, doch niet algemeen bekend is, is deszelfs insertie, noodzakelijk
toegescheenen.” (Bijvoegsel tot het Staatsblad 1821, 143)’ (De Groof 2004, 136).
Dat tijdgenoten dat ook wisten wordt overtuigend aangetoond met diverse citaten en
commentaren uit de Hollandse tijd.
De opeenvolgende taalbesluiten van Willem I, en dan vooral de ‘toegevingen’ op
het einde van zijn heerschappij over de Zuidelijke Nederlanden worden in vrijwel
alle geciteerde standaardwerken geduid als een logische reactie op het verzet tegen
zijn taalpolitiek, of nog als een laatste poging om krediet te herwinnen bij de zuidelijke
bevolking. Na haar archiefstudie ziet De Groof dat fundamenteel anders:
De invoering van beide taalbesluiten was opmerkelijk want het besluit van
1819 werd vanaf 1823 algemeen goed nagevolgd. Nog frappanter was het
feit dat eens de toegevende besluiten van kracht waren, bijna niemand er
een beroep op deed. De administratie en justitie bleven bijna uitsluitend
in het Nederlands werken. Het feit dat van de faciliteiten amper gebruik
gemaakt werd, bewijst dat de meeste inwoners van de Vlaamse provincies
geen werkelijke taalproblemen ervoeren bij een Nederlandstalige
afhandeling van hun officiële aangelegenheden (idem, 175).
Die empirische constateringen werden kort nadien met een overvloed aan
bewijsmateriaal onderbouwd in het promotieonderzoek van Eline Vanhecke over
kanselarijtaal in het negentiende-eeuwse Vlaanderen.

5. Taalkeuze op lokaal bestuursniveau ten tijde van Willem I
Op basis van de originele gemeenteraadverslagen, schepencollegedocumenten en
archieven van de burgerlijke stand in honderddrieëndertig Vlaamse steden en
gemeenten, onderzocht Eline Vanhecke (2007a) hoe het gesteld was met het gebruik
van het Nederlands en het Frans op het lokale bestuursniveau tijdens de lange
negentiende eeuw.14. Ze speurde daarbij niet enkel naar taalwissels en algemene
patronen in de taalkeuze, maar probeerde bovendien verbanden te leggen tussen
taalkeuze, enerzijds, en de verschillende politieke regimes in de
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Zuidelijke Nederlanden in die periode anderzijds. Daarnaast werden eveneens de
effecten van expliciete taalwetgeving onderzocht. Ook in dit onderzoek bleek het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een verbluffend intrigerende periode te zijn.
Vanheckes meticuleuze analyse van vele duizenden pagina's ambtelijke verslagen
en registers bevestigt met feitenmateriaal wat De Groof op basis van literatuur en
archiefstudie al poneerde: ‘De bewering dat de taalpolitiek van Willem I jammerlijk
mislukt is, klopt niet’ (Vanhecke 2007a, 368). Uit alle verslagen uit alle onderzochte
plaatsen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden blijkt onomstotelijk
dat Willems besluit uit 1819 nauwgezet opgevolgd werd en dat de bijbehorende
verplichte vernederlandsing vanaf 1 januari 1823 in Vlaanderen probleemloos werd
doorgevoerd. De enige uitzondering hierop blijkt het tweetalige Brussel te zijn - voor
alle overige honderdtweeëndertig gemeenten kan onomstotelijk gesteld worden dat
‘officieel Vlaanderen’ op lokaal bestuursniveau volstrekt Nederlandstalig was en
bleef gedurende de hele Hollandse periode. Heel wat gemeenten anticipeerden zelfs
op die beslissing en schakelden al vroeger over van Frans naar Nederlands.
Dat geeft niet enkel te denken over de felle wijze waarop het falen van Willems
taalstreven steeds opnieuw herhaald wordt in de literatuur, maar ook over de wijze
waarop de scribenten in de stadskanselarijen hun kennis van het Nederlands verworven
hadden. Ze kenden immers niet enkel het Nederlands, ze beheersten ook nog perfect
de toenmalige toonaangevende spellingnormen. Bovendien waren ze zelfs in staat
om van de ene dag op de andere foutloos over te stappen van het Des Roches-systeem
naar de Siegenbeekspelling, de dag na de officiële invoering ervan! Hoe ze die
competentie aangeleerd kregen blijft een van de merkwaardigste onopgehelderde
aspecten van de taalsituatie ten tijde van het VKN.
Vanhecke wijst voorts op het grote belang van ‘politieke loyaliteit.’ De taalkeuze
van de gemeenteklerken lijkt vaak een wil tot politieke correctheid te verraden:
Hun taalkeuze correspondeerde met wat door de politieke leiders werd
verwacht. Zo bleven de onderzochte kanselarijen op het einde van het
VKN, ondanks de toegevende taalbesluiten van Willem I, gewoonlijk verder
in het Nederlands functioneren. Meteen na de onafhankelijkheidsverklaring
van België werd echter een politieke - Hollandse of orangistische connotatie gehecht aan het gebruik van het Nederlands. Als teken van
trouw aan het nieuwe - Franstalige - bewind werd daarom meestal op het
Frans overgeschakeld (Vanhecke 2007a, 365-366).
Een belangrijke voetnoot hierbij betreft de constatering dat niet álle lokale
administraties weer overschakelden naar het Frans eind 1830 - vooral buiten de
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steden bleef het Nederlands vaak de dominante bestuurstaal in de nieuwe Belgische
context. Bovendien illustreert Vanhecke dat een eventuele taalwissel naar het Frans
na het ontstaan van België vaak beperkt bleef tot de verslagen van gemeenteraad en
schepencollege. Voor de akten van de burgerlijke stand (waarvoor na de Franse
periode unaniem van het Frans naar het Nederlands geswitcht werd) bleven diezelfde
(en dus tweetalige) scribenten in de overgrote meerderheid gewoon het Nederlands
hanteren na 1830.
Maar ook in die Nederlandsgezinde plaatsen werd frequent een spoor van ‘politieke
loyaliteit’ teruggevonden in de schrijfwijze van het Nederlands, door ‘het inruilen
van het “Hollandse” Siegenbeekse spellingsysteem voor het “Vlaamse” stelsel van
Des Roches’ (idem). Daarmee ‘herstelden’ de scribenten de eveneens ‘politiek
correcte’ overgang van Des Roches naar Siegenbeek die ze in 1814 prompt gemaakt
hadden bij het aanbreken van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

6. Lopend onderzoek: taal en rechtspraak ten tijde van Willem I
Precies omdat in de marge van het taalonderzoek naar de negentiende eeuw de
hereniging van 1814-1830 steeds weer als een cruciale periode naar voren kwam,
zowel voor de status als voor de vorm van het zuidelijke Nederlands, werden de
zwaartepunten van het VUB-onderzoek hierop afgestemd. Onder impuls van ons
centrum startte de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
(KANTL) in november 2003 de opbouw van een grootschalig bronnencorpus, en sinds
januari 2008 ging op basis van die collectie een promotieonderzoek binnen onze
onderzoeksgroep van start, met als titel Taalgebruik, taalvariatie en taalplanning in
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830). We bespreken kort de
samenstelling en mogelijkheden van het KANTL-corpus, en gaan dan over tot een
overzicht van het werk in uitvoering, met een schets van de geplande werkzaamheden
in de komende jaren.

6.1. Het KANTL-corpus
Het enige wetenschappelijke corpus dat een taalkundige studie van
vroeg-negentiende-eeuwse teksten uit heel Vlaanderen toelaat, werd in 2005
beschikbaar gesteld door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Samenstelster Isabel Rotthier richtte zich, onder de wetenschappelijke
leiding van Roland Willemyns, hoofdzakelijk op gerechtelijke bronnen, en
vervaardigde een digitale beeldbank met circa 10.000 afbeeldingen van in het
Nederlands gestelde documenten uit strafdossiers van de hoven van Assisen (80%
van het totaal) en notariële akten (20%).15. Steekproefsgewijs werden assisenbundels
uit twee periodes (1823 en 1829) opgenomen, geografisch gespreid per provincie,
met steeds een gelijk aandeel uit de hoofdplaats en uit kleinere gemeenten van een
perifeer arrondissement.16. Alle opgenomen dossiers bevinden zich in een goede
materiële staat en delen een thematische lijn (diefstallen).
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De keuze voor gerechtelijke documenten lag om verschillende redenen voor de hand.
Allereerst zijn dit bronnen die voor heel Vlaanderen voor de gehele periode
beschikbaar zijn, centraal bewaard in relatief goede omstandigheden, en waarop geen
archiefselecties werden toegepast. Bovendien bevat een assisendossier een veelvoud
aan documenten, gaande van soms weinig formele stukken op het lokale niveau
(brieven, getuigenissen, smeekbedes) tot het routinewerk van professionele scribenten
(verslagen van verhoren, aanklachten, verwijzingen) en een vonnis van het
hooggerechtshof in Brussel of Luik. ‘Elke stap in de strafrechterlijke procedure laat
papieren sporen na’ (Rotthier 2007, 144). Omdat ernaar gestreefd werd volledige
dossiers op te nemen, zijn deze bronnen uiteraard niet alleen interessant voor
taalkundig onderzoek, maar kunnen ze ook rekenen op interesse van rechtshistorici
en geschiedkundigen.

6.2. Taal en rechtspraak
Het eerste onderzoek dat van deze nieuwe bronnencollectie gebruikt maakt, werd in
2008 opgestart door Rik Vosters, onder toezicht van promotor Wim Vandenbussche.
Hoewel dit project zich nog in de oriëntatie- en implementatiefase bevindt, schetsen
we kort de opzet en de algemene onderzoeksvragen, niet alleen om de studie enige
bekendheid te geven, maar ook om theoretische en methodologische
aanknopingspunten te zoeken bij gelijkaardig (toekomstig) onderzoek binnen de
internationale neerlandistiek.
Omdat het KANTL-corpus enkel bronnenmateriaal als digitale afbeeldingen ter
beschikking stelt, bestaat een belangrijk deel van het voorbereidende werk uit het
transcriberen en annoteren van de originele manuscripten. Het spreekt voor zich dat
het digitaliseren van alle beschikbare documenten buiten het bestek van een
eenmansonderzoek valt: om deze reden werd een grondige inventaris gemaakt van
het beschikbare materiaal per teksttype, om vervolgens te komen tot een evenwichtige
selectie. Naast het respecteren van de oorspronkelijke geografische en temporele
variabelen (per provincie: hoofdplaats versus periferie, 1823 versus 1829), werden
vier niveaus onderscheiden op basis van de positie die een document inneemt op de
gerechtelijke ladder. Deze indeling resulteerde in de volgende tekstselectie:
- lokale niveau: processen-verbaal, brieven en allerhande verklaringen, meestal
persoonlijk geschreven door lokale gezagsdragers (politie, burgemeester,
schepen, veldwachter, enzovoort);
- eerste aanleg (arrondissementaal): hoofdzakelijk verhoren, maar ook brieven,
schuldvorderingen en verwijzingen, meestal opgetekend door een professionele
scribent in opdracht van een onderzoeksrechter of een procureur des konings;
- assisen (provinciaal): formele verhoren van de beschuldigde door de voorzitter
van het tribunaal en het stuk met vragen en antwoorden aan het hof voorgedragen
door de procureur-crimineel, beide op papier gezet door een aangestelde griffier;
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- hooggerechtshof (Brussel of Luik): de schuldvordering en de akte van
beschuldiging van de procureur-generaal, en het uiteindelijke arrest van het
hooggerechtshof (eveneens professionele scribenten).

De voorgestelde tekstsoorten zijn in voldoende mate aanwezig in elk deel van het
corpus, en komen bijna uitsluitend als manuscripten voor. Bovendien laat deze selectie
een gedetailleerde tekstsoortenanalyse toe, met een gelaagdheid van bijzonder
informele schrijfsels (soms zelfs brieven van familieleden of smeekbedes van de
beschuldigde) tot hoogst officiële teksten zoals de arresten van de hoven in Brussel
en Luik. Ook de achtergrond van scribenten en opdrachtgevers is uitzonderlijk divers,
wat sociolinguïstische analyses mogelijk maakt.
Om een grootschalige studie van taalkundige variabelen op dit materiaal toe te
laten, worden de geselecteerde documenten nauwgezet en handmatig getranscribeerd.
Na intens contact met verschillende deskundigen van de Helsinki Research Unit for
Variation, Contacts and Change in English (VARIENG) werd hiervoor een
diplomatische opmaak- en transcriptiestandaard ontwikkeld, waarbij niet alleen
verenigbaarheid met internationale standaarden wordt beoogd (zie het Text Encoding
Initiative, TEI Consortium 2007), maar ook aandacht wordt besteed aan een
gedetailleerde codering van zoveel mogelijk informatie uit het bronbestand. Hierbij
werden niet alleen de typografie en de opmaak van het origineel in acht genomen
(bijvoorbeeld door een getrouwe weergave van interpunctie en inclusie van
doorhalingen, afwijkende spatiëring, inspringing enzovoort),17. maar werden ook
basale taalkundige annotaties aangebracht, onder andere om taalwissels, eigennamen,
en ‘geschreven spreektaal’ (al dan niet expliciet gemarkeerde aanhalingen) te
signaleren. Alle mogelijke randinformatie werd per document opgenomen in een
ingebedde hoofding, waarbij achtergrondgegevens van het document, de scribent en
de opdrachtgever bij elkaar werden gebracht. Het uiteindelijke doel is het aanbieden
van zowel een diplomatische teksteditie als een taalkundig corpus voor
historisch-sociolinguïstisch onderzoek. De uiteindelijke omvang van het corpus is
nog niet vastgelegd, aangezien in een eerste fase gewerkt wordt aan een proefversie
met een beperkter aantal woorden, maar gezien de enorme omvang van de beschikbare
bronnencollectie (bijna 10.000 archiefbeelden, geschat op ongeveer twee miljoen
woorden) zal de grootte van de uiteindelijke versie in de eerste plaats beperkt worden
door de inzetbare werktijd, met de mogelijkheid tot uitbreiding van de collectie in
een later stadium.
Uiteraard beperkt het voorgestelde project zich niet tot het samenstellen van een
bruikbaar onderzoekscorpus: dit moet eerder gezien worden als een noodzakelijke
stap om voor het eerst een empirisch gegronde studie van het gerechtelijke taalgebruik
in de sociohistorische context van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden mogelijk
te maken. De beoogde studie is dan ook sociolinguïstisch van aard: er zal getracht
worden bepaalde talige variabelen te koppelen aan sociaal-historische
achtergrondinformatie van de schrijver/op-
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drachtgever en de maatschappelijke context waarin het document tot stand is gekomen.
Hoewel die informatie voor veel figuren uit het rechtswezen duidelijk bekend en
beschreven is (onder anderen Van Hille 1981), laat ook de vrij strikt hiërarchische
structuur van de gerechtelijke organisatie een gegronde vergelijking toe tussen
scribenten van verschillende provincies met eenzelfde functie. Op basis van die
gegevens kunnen we dan klassieke linguïstische kenmerken die in de historische
taalkunde van het Nederlands als typisch voor de onderzochte periode gelden,
bespreken op basis van hun geografische, sociale en registerafhankelijke distributie.

7. Verder onderzoek naar de taalsituatie ten tijde van Willem I
Hoewel we na afloop van het hierboven geschetste onderzoeksprogramma een flink
deel van het braakliggende onderzoeksterrein over het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden verkend zullen hebben, blijven er uiteraard nog heel wat aspecten van
de toenmalige taalsituatie over die ook dringend diepgaand onderzocht moeten
worden. Aanzetten voor onderzoeksamenwerking met collega's van andere
universiteiten werden al gegeven tijdens een colloquium over ‘Taalpolitiek,
taalplanning en taalgebruik tijdens het VKN’ in de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde op 8 november 2006 (de acta verschenen als
Vandenbussche & Janssens 2007) - vooral de effecten van Willems taalpolitiek buiten
Vlaanderen stonden daar centraal. Zelf hebben we recent een nieuw
onderzoeksvoorstel uitgewerkt, waarvan we hier in afwachting van de honorering
alvast de grote lijnen weergeven.
7.1 ‘Brussel vertoonde in 1830 een apart taalbeeld,’ stellen Witte et al. (2005, 62).
Onze voorlopige analyses van de taalkeuze in de negentiende-eeuwse
gemeenteraadsverslagen in het Brusselse lijken dat grotendeels te bevestigen: waar
de vernederlandsing van het lokale bestuursniveau in vrijwel heel Vlaanderen een
feit lijkt na 1840, valt op dat de Brusselse periferie (net als een aantal
taalgrensgemeentes) zich onmiddellijk na 1830 lijkt te ontwikkelen tot een eerder
Fransgekleurde regio (ten minste, wat het taalgebruik in de onderzochte tekstsoort
betreft). Hoe het met taalkeuze en taalkwaliteit in Brussel en omgeving precies gesteld
was rond 1830 werd nog nooit systematisch onderzocht. Een analyse van taalinterne
en -externe elementen in documenten uit verschillende sociale, politieke en culturele
middens uit Brussel en de ‘Brusselse rand’ kan allicht sterk bijdragen tot een beter
begrip van de toenmalige taalsituatie. Bovenstaand onderzoek heeft overtuigend
aangetoond dat de talige realiteit ook de sterkste algemeen aanvaarde waarheden kan
tarten. In een tijd waarin bepaalde politici de trom van de taaleisen roeren met een
discours gebaseerd op zogenaamde historische verworven rechten, kan een dergelijk
onderzoek ook verbazingwekkend politiek relevant worden.
7.2 De precieze verhouding tussen het alledaagse taalgebruik in Noord en Zuid ten
tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden blijft bijzonder
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nebuleus. Over de schrijftaal van de verschillende sociale klassen in één Vlaamse
stad weten we een en ander, over de kwaliteit van het administratieve jargon in een
aantal andere Vlaamse plaatsen ook. Hoe het met de alledaagse taalkwaliteit in het
Noorden gesteld was blijft grotendeels onbekend. Nu er ook in Nederland
historisch-sociolinguïstisch onderzoek is gestart naar het taalgebruik van ‘gewone
mensen’ in de achttiende eeuw18. is het moment aangebroken om een vergelijkende
Vlaams-Nederlandse analyse te beginnen van negentiende-eeuws levend taalgebruik.
Een dergelijk project zal niet enkel bijdragen tot een beter begrip van processen van
taalconvergentie en -divergentie (de historische dimensie in dat onderzoek ontbreekt
tot op heden in ons taalgebied), maar kan bovendien het ultieme breekijzer zijn om
de gescheiden taalhistorische studie van noordelijk en zuidelijk Nederlands te
beëindigen.
7.3 Over de Europese dimensie van Willems taalpolitiek is weinig bekend. Zijn
taalstreven wordt steevast in de enge context van de Lage Landen bestudeerd.
Nochtans was Europa tijdens de negentiende eeuw een waar
taalplannings-laboratorium, waarin van Noorwegen tot in het Habsburgse Rijk een
veelheid aan taalbeleidsmaatregelen geïmplementeerd werd. De studie van de
taalplanningsstrategieën in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in die bredere
Europese context kan verhelderend werken, zeker wanneer men overweegt dat het
ontstaan van België als ‘bufferstaat’ voortdurend expliciet in een Europese
geopolitieke dimensie wordt geduid.
We kijken met belangstelling uit naar reacties en voorstellen voor
onderzoekssamenwerking van collega's intra en extra muros, in de hoop dat we met
dit artikel ook hen ervan hebben kunnen overtuigen dat de laatste ‘vier W's’ uit de
slagzin van 1830 ook voor de historische studie van het Nederlands cruciaal zijn:
Wij Willen Willem Weg
Wil Willem Wijzer Worden
Wij Willen Willem Weer.
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Eindnoten:
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1. De lezer kan daarvoor, onder andere, te rade bij Willemyns 2003.
2. Deze toelichting is letterlijk gebaseerd op De Groof 2004; we parafraseren haar beschrijving
van het wettelijke kader.
3. Die paragraaf is vrijwel volledig gebaseerd op de analyses van Kossmann (1976 en 1986) in
zijn standaardwerken over de geschiedenis van de Lage Landen, en op twee korte artikeltjes
van Wils uit 1977 en 1985.
4. Zie De Jonghe 1967 en Wils 1977 & 1985; aan Ruttens lijstje moet beslist ook Deneckere 1954
toegevoegd worden.
5. Over de oudere werken van Van der Meer, Peeters, De Vooys en Brachin zegt Willemyns (2007,
6) dat Willem en de hereniging er ‘vrij stiefmoederlijk’ in behandeld worden.
6. Vermoedelijk hangt die oppervlakkigheid samen met het expliciet vulgariserende karakter van
het boekje. Van der Horst is immers een van de weinige historische linguïsten die zich later
wel verdiept heeft in de aard van het negentiende-eeuwse Nederlands in Vlaanderen, zie Van
der Horst 2004.
7. Guy Janssens schreef evenwel in 2008 met Kris Steyaert het best gedocumenteerde werk tot
dusver over het onderwijs van het Nederlands in Wallonië en Luxemburg onder Willem I
(Janssens & Steyaert 2008); de auteurs vulden daarmee een van de belangrijkste lacunes op in
de kennis over Willems taalbeleid.
8. Voor een overzicht van de onderzoeksresultaten van de opeenvolgende deelprojecten kan de
lezer terecht in Vandenbussche et al. 2004 en Vanhecke et al. 2006.
9. Een uitgebreidere bespreking van dit onderzoek is te vinden in Vandenbussche 2002.
10. Behaegel zou in zijn spraakkunst van 1817 zelf een spellingsysteem voor het Nederlands
ontwerpen dat een zuidelijk alternatief voor de Siegenbeekspelling moest vormen.
11. Informatie over taalonderricht voor de lagere klassen te Brugge ten tijde van het VKN ontbreekt
evenwel.
12. De volledige gegevens waarop deze paragraaf gebaseerd is, worden besproken in Vandenbussche
2001.
13. Deze paragraaf parafraseert grotendeels de bevindingen vermeld in De Groof (2004, 116-176)
en Willemyns & De Groof 2004.
14. Voor een uitgebreide bespreking van de onderzoeksresultaten in deze paragraaf kan de lezer
terecht bij Vanhecke 2007b en (in het Engels, met kleurenkaarten) Vanhecke & de Groof 2007.
15. In dit artikel gaan we enkel dieper in op de assisendossiers. Voor een bespreking van de notariële
documenten, zie Rotthier 2007.
16. Voor Limburg is de situatie anders, enerzijds door de schaarste aan bruikbare manuscripten
(zie Rotthier 2007), en anderzijds omdat de provincie in de onderzochte periode ook grosso
modo het huidige Nederlands-Limburgse gebied omvatte. Voor dit corpus werden Hasselt en
Maastricht als centrumsteden geselecteerd.
17. Vergelijk met het belang van ‘visuele prosodie’ in Meurman-Solin 2007.
18. Bedoeld wordt het NWO-project ‘Brieven als buit’, dat onder leiding van Marijke van der Wal
aan de Universiteit Leiden loopt vanaf eind 2008. Als bronnen worden de achttiende-eeuwse
Nederlandstalige ‘Sailing Letters’ gebruikt die buit gemaakt werden door de Britse marine en
nu bewaard worden in de nationale archieven van Kew (Van der Wal 2006).
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Johanna Bundschuh-van Duikeren (Freie Universität Berlin)
Johann Gottwerth Müller als vertaler van de werken van Wolff en
Deken
Inleiding
De Duitse literator Johann Gottwerth Müller uit Itzehoe aan de Deense grens
(1743-1828) verdient in het onderzoek naar het cultuurtransfer tussen Nederlandstalige
en Duitstalige gebieden bijzondere aandacht. Müller vertaalde uit het Nederlands,
met name uit de werken van Betje Wolff en Aagje Deken, heel bewust in een tijd,
toen de Nederlandse letteren als minderwaardig beschouwd werden. In dit artikel
zullen een aantal vertaalstrategieën1 van Müller nader geanalyseerd worden om een
preciezer beeld te geven van de keuzes van deze bemiddelaar. Daarbij staat de
verhouding tussen tekstuele en extratekstuele vertaalnormen zoals die door Gideon
Toury is geformuleerd,2 centraal: Müllers vertalingen zullen bekeken worden in het
licht van zijn eigen uitspraken over het vertalen aan de ene kant en de Duitse
vertaaltheoretische opvattingen toentertijd aan de andere kant.
Müllers vertaalwerk omvat de drie grote brievenromans Sara Burgerhart (1782),
Willem Leevend (1784-85) en Cornelia Wildschut (1793-96). Sara Burgerhart
verscheen in 1796 als Sara Reinert, eine Geschichte in Briefen, dem schönen
Geschlechte gewidmet bij de uitgever Nicolai uit Berlijn. De vertaling was populair
en beleefde in 1806 zelfs een herdruk. In 1798 volgden op verzoek van de uitgever
Oehmigke de eerste twee delen van Wilhelm Leevend, eine moralische Geschichte
aus der würklichen Welt zur Beförderung der Menschenkunde (Berlijn 1798-1800),
en daarna al gauw het eerste deel van Klärchen Wildschütt, oder die Folgen der
Erziehung (Berlijn 1800). Verdere delen werden nooit gepubliceerd, beide vertalingen
liet Müller zijn hele leven onvoltooid. Er bestaat weliswaar een volledige Duitse
editie van Wilhelm Leevend in zes delen, die in 1821 door Herold in Hamburg is
uitgegeven. Deze editie blijkt echter niet door Müller zelf gecompleteerd te zijn. In
tegenstelling tot de andere vertalingen ontbreken de vier aanvullende banden van
Wilhelm Leevend in de omvangrijke en goed gedocumenteerde bibliotheek van
Müller, zoals Schröder heeft vastgesteld.3
De periode waarin Müller uit Wolff en Dekens brievenromans vertaalde, omvatte
slechts enkele jaren. Waarom hij omtrent 1800 plotseling ophield uit het Nederlands
te vertalen, is niet bekend. Vast staat dat Müllers eigen literaire productie al voor het
verschijnen van zijn vertalingen opmerkelijk was gestag-
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neerd, wat waarschijnlijk mede te wijten was aan zijn slechte gezondheidstoestand
in die periode, waarvan hij nooit meer herstelde. Niet alleen het vertaalwerk, maar
ook het overige dichterlijke werk van Müller kwam na 1800 vrijwel tot stilstand.
Müller was dus, behalve vertaler, ook uitgever en dichter, ook al geldt Müller in
de Duitse literatuurgeschiedschrijving maar als tweederang auteur. Een reeks komische
romans, naar de mening van de auteur de eerste in de Duitse taal, vloeide uit de pen
van deze vertegenwoordiger van de Duitse Spätaufklärung. Vooral zijn roman
Siegfried von Lindenberg (1779) over de in zijn ogen verkeerde opvoedingsidealen
van de adel bereikte in Duitsland een ongekende populariteit. Deze roman, maar ook
zes andere, werd snel na het verschijnen van het origineel naar het Nederlands vertaald
en door een kring van anti-sentimentele recensenten positief ontvangen vanwege de
realistische karakters.4 Müllers doel was het alledaagse figuren in alledaagse situaties
te schetsen en aan de hand van een voor de verlichting typische natuurlijke moraal
te laten ontwikkelen. Hierin liggen ook de parallellen met Betje Wolff en Aagje
Deken, de auteurs die Müller voor zijn eigen vertalingen koos.

Eerherstel van de Nederlandse letteren in Duitsland
Bestudeert men Müllers voor- en naredes bij de Duitse versies van de brievenromans,
dan tekent zich een interessante ontwikkeling af op het niveau van de extratekstuele
normen, die ook gestaafd kan worden aan de hand van de vertalingen zelf. In de
proloog van Sara Reinert formuleert hij zijn bedoeling: hij wou rechtdoen aan ‘meinen
lieben Holländern’, wier letteren in Duitsland zo geminacht werden.5 Zijn vertaling
van Wolff en Dekens roman moest bewijzen dat die minachting onterecht is. Ten
slotte gaf het feit dat in Nederland zelfs vrouwen zulke uitstekende boeken schreven,
aanleiding om in het literaire talent van het land te geloven.6 Het nagestreefde
eerherstel van de Nederlandse letteren in Duitsland dacht Müller het beste te bereiken
door als vertaler zo onopvallend mogelijk - al betekent dit niet bescheiden - op te
treden.
Ich hätte mit leichter Mühe beides, den moralischen und ästhetischen
Werth dieses Buches erhöhen können: dann aber würde ich am Plane
desselben und an mancher Charakterzeichnung haben ändern müssen; und
das vertrug sich nicht mit der Absicht, meinen Landesleuten zu zeigen,
wie weit die Holländer in der romantischen Dichtkunst gekommen sind.
Hoe dan ook moesten enkele elementen aan de doeltaal worden aangepast:
[...] Ich habe ein paar mal, in Stellen wo der Holländische Konversationston
zu sehr von dem deutschen absticht, unsere Leute sich so ausdrücken
lassen, wie sie selbst sich in unserer Sprache ausdrücken würden, denn zu
große Treue eines Uebersetzers ist zuweilen Untreue.7
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Op die manier zou het oordeel van de Duitse critici niet vervalst kunnen worden,
omdat zij net een origineel werk in handen zouden hebben.8
Ging het Müller naar eigen zeggen met Sara Reinert nog om een precieze weergave
van de originele tekst, dan noemt hij zijn Wilhelm Leevend en Klärchen Wildschütt
‘vrije bewerkingen’. Hij staat zichzelf expliciet meer vrijheden toe in zijn omgang
met de teksten, zoals de voorrede bij de Wilhelm Leevend toont:
Da ich hier nicht, wie bei der Sara, die Absicht haben konnte, meinem
Vaterlande genau zu zeigen, wie weit es die Holländer in der schweren
romantischen Dichtkunst gebracht haben: so erlaube ich mir hier weit
größere Freiheiten. Ich lasse ganze Briefe weg, die mir überflüssig
scheinen; setze andere hinzu, die würklich fehlen; [...] und übersetze zwar
immer dem Sinne, aber nicht immer dem Buchstaben gemäß.9
Uiteraard zijn deze uitspraken uit de prologen niet meer dan intentieverklaringen,
die getoetst moeten worden aan het eigenlijke vertaalwerk. Zo ontstaat een wat
complexer beeld. Voor wat betreft de vertaling van Sara Burgerhart is de schaarse
secundaire literatuur het erover eens dat de Duitser erin slaagt het karakter van de
roman volledig weer te geven, ook wat het gevarieerde taalgebruik van de personages
betreft.10 Enkel de sprekende namen van de personages heeft Müller aan zijn Duits
publiek aangepast. Volgens hem gaf dat publiek er de voorkeur aan de figuren aan
de hand van hun handelingen te herkennen.11 Hiermee geeft Müller een norm aan die
hem ertoe bracht sterker van het origineel af te wijken dan zijn intentie was. Zijn
doel daarbij was de acceptatie van het werk in Duitsland te bevorderen.

De didactiek van de vertaling
In het ontstaansproces van Sara Reinert waren voor Müller op esthetisch niveau
kennelijk andere normen werkzaam dan op het gebied van de didactiek. Müller kon
niet anders dan de morele boodschap van Wolff en Dekens roman wat bijschaven;
niet alleen via extratekstuele opmerkingen zoals de rechtstreeks in zijn eigen ‘narede
van de vertaler’ geuite kritiek op de personages Blankaard en Spilgoed (deze zouden
als ‘würklich edle’ personen geen koppelaars mogen zijn12), maar ook - en dit is veel
interessanter - via wijzigingen binnen de vertaalde tekst. Deze veranderingen zijn te
vinden in de narede van de roman - let op, niet de narede van de vertaler -, in principe
een letterlijke vertaling van de door Wolff en Deken opgestelde narede. In de
oorspronkelijke epiloog van het Nederlandse schrijversduo worden de lotgevallen
van de figuren na afloop van de romanhandeling beknopt samengevat. Terwijl de
beschrijvingen van alle bijfiguren door Müller getrouw vertaald zijn, breidt hij juist
het gedeelte over het hoofdpersonage Sara Reinert, de morele identificatiefiguur voor
het leespubliek, aanzienlijk uit. Waar Wolff en Deken één zin wijden aan het
gelukkige en zedelijke leven van hun heldin, verleent Müller zijn samenvatting
duidelijk een meer ideologische strekking: hij beklemtoont met krachtige woorden
de ondergeschikte positie van de vrouw ten opzichte van de man in het huwelijk.
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Sara Reinert, vermälte Edeling, glaubt die unwidersprechliche Wahrheit
noch heute, daß die vorzügliche Bestimmung des Weibes als Gattin, keine
andere sey, als ihren Mann glücklich zu machen, und das jede Frau, welche
diese ihre Erste Pflicht aus den Augen setzt, was für Eigenschaften sie
auch sonst haben möge, ein unwürdiges Geschöpf, - und wenn sie sich
vollends darauf legt ihrem Manne das Leben zu verbittern, ein Scheusal
sey, welches schlechterdings die allgemeine Verachtung eines jeden
würdigen Menschen verdiene.13
Hieraan voegt Müller nog een lange voetnoot toe, waarin hij de lezer direct aanspreekt
en een eventuele aparte publicatie aankondigt over het belangrijke onderwerp van
een geslaagde rolverdeling in een huwelijk.14 Een impliciete boodschap die in het
Nederlandse origineel tot de uitspraken van de voorbeeldige weduwe Spilgoed beperkt
is, wordt door Müller in de epiloog geëxpliciteerd. Dit heeft grote gevolgen voor de
lezer: de pragmatische functie van een epiloog is uiteraard een andere dan die van
een brief binnen een brievenroman.
Terwijl Müller Wolff en Dekens talent om vermaak en moraal te combineren
uitdrukkelijk looft, kiest hij als vertaler voor een explicietere vorm van didactiek.
Dit past bij zijn eigen poëticale ontwikkeling, zoals die door Schönert (1978) en
Dohnke (1986) is beschreven: kon Müllers vroege werk beschouwd worden als een
pragmatische vorm van dichtkunst, die de lezer zelf zijn eigen conclusies liet trekken
via de identificatie met realistische figuren en situaties, dan tekende zich vanaf de
Siegfried von Lindenberg van 1779 een steeds meer intentionele, didactische strekking
in het oeuvre van Müller af.15

Respect voor de oorsprongstaal
Aangezien Müller expliciet verschillende eisen stelde aan zijn eerste en de twee
daarop volgende vertalingen - met de Sara Burgerhart trachtte hij een eerherstel van
de Nederlandse letteren te bereiken, voor de twee andere brievenromans gold de
kwaliteit van de Nederlandse roman als reeds bewezen - moet nu de vraag gesteld
worden welke intenties Müller had met het vertalen van zijn onvoltooide bewerkingen
van Willem Leevend en Cornelia Wildschut. Zijn vertaalstrategie, voor zover die uit
zijn extratekstuele aantekeningen blijkt, is nu minder op equivalentie en meer op de
dichterlijke vrijheden van de vertaler gericht. Bekijkt men de tekstuele gegevens,
dan springt als eerste in het oog dat Müller zowel in Wilhelm Leevend als in Klärchen
Wildschütt tal van voetnoten heeft aangebracht, die op de eerste plaats moeten
fungeren als uitleg bij de vertaaloplossingen die de Duitser heeft gekozen. Zo wordt,
om een voorbeeld te noemen, de term ‘academiebuffels’ in Willem Leevend vertaald
met ‘ungezogene Studenten’; in de voetnoot vermeldt Müller het Nederlandse begrip
en legt uit wat ermee bedoeld wordt: ‘So nennt man also in Holland den Musensohn,
der seine Ehre in der Melodie der Bengelschaft sucht’.16
Deze soort moeilijk te vertalen woorden of zegswijzen gaf hem ook vaak aanleiding
om voor te stellen het woord in de Duitse taal in te voeren.17 Een

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

27
andere functie van de voetnoten is die van een fonetische toelichting, vooral over de
gebruikte namen. Müller vond het belangrijk dat de Duitse lezer dezelfde kennis
over uitspraak en betekenis van de namen zou hebben als de lezer van de originele
tekst. Hoewel de lopende tekst in beide vertalingen in stijl en woordkeuze lijkt op
Sara Reinert, is de vertaler formeel door de verklarende voetnoten nadrukkelijker
aanwezig dan in zijn eerste vertaling, die zich - dat versterkt de indruk - op het
titelblad presenteerde als een originele roman ‘vom Verfasser des Siegfried von
Lindenberg’. Pas uit de narede van de vertaler bij het vierde deel van het boek kon
de lezer afleiden dat het om een vertaalde tekst ging. De vrijheden die Müller voor
de beide latere vertalingen in het inkorten of weglaten van brieven in zijn voor- en
naredes zelf aankondigde, zijn daarentegen marginaal: hier en daar wordt een brief
wat ingekort of de volgorde veranderd; het karakter van de romans verandert hierdoor
niet.
Vertaaltheoretisch neemt Müller een middenpositie in tussen de beide in de
achttiende eeuw in Duitsland concurrerende verlichte opvattingen van Johann
Christoph Gottsched (1700-1766) en Johann Jacob Breitinger (1701-1776). Beide
theorieën waren gebaseerd op een rationalistische taalopvatting, die de principiële
vertaalbaarheid van elke tekst postuleert. Gottsched pleitte voor een aanpassing van
de originele tekst aan de literatuur en taal (en bij klassieke teksten ook de tijd) van
het ontvangende land. Doel van zo'n assimilatieve vertaalstrategie was de kwalitatieve
nivellering van vertaalde en originele teksten. Breitinger brak een lans voor een ten
opzichte van de doeltaal en -cultuur vervreemdende vertaalprocedure, die de Duitse
taal op den duur zou verrijken met talrijke nieuwe woordscheppingen, berustend op
de oorspronkelijke talen van de vertaalde werken. Terwijl taalzuiverheid van het
Duits voor Gottsched een vereiste was, telde voor Breitinger vooral de adequate
weergave van de specifieke woordkeuze van de oorsprongstaal en -cultuur, zelfs met
betrekking tot idiotismen, om het karakter van het origineel goed over te brengen.18
Müller tendeert in zijn poëticale uitspraken en zijn vertaling van Sara Burgerhart
naar Gottscheds opvatting19 - argumenten hiervoor zijn de beoogde leesbaarheid van
Sara Reinert als originele tekst en zijn uitspraak over het getrouwe vertalen, dat soms
juist aanpassingen vereist. Een wat gedifferentieerder beeld ontstaat wanneer men
Müllers vertalingen van Willem Leevend en Cornelia Wildschut bekijkt. Zijn talrijke
vertaaltechnische opmerkingen in de vorm van voetnoten, vaak gecombineerd met
aansporingen om een bepaald Nederlands woord in de Duitse woordenschat over te
nemen, duiden op sympathieën voor een lectuur die een vertaalde tekst duidelijker
in zijn oorspronkelijke taal en cultuur inbedt, al dan niet via de verklarende
bemiddeling van een wereldwijze vertaler. In al zijn vertalingen doet Müller bovendien
moeite om het niet altijd taalzuivere register van de figuren naar het Duits over te
brengen, wat opnieuw een op Breitinger gebaseerde methode is.
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De vertaalde tekst als platform voor eigen beschouwingen
Inhoudelijk wijzigt Müller zowel in Wilhelm Leevend als in Klärchen Wildschütt het
een en ander. Weliswaar gebeurt dat vaker dan in Sara Reinert, maar toch is het niet
zo ingrijpend dat de door Müller zelf gekozen term ‘freie Bearbeitung’ nodig lijkt
te zijn.20 Thematisch kunnen grofweg twee onderwerpen genoemd worden, die Müller
herhaaldelijk aanvulde of veranderde, met name de rol van de vrouw en godsdienstige
vraagstukken.
In de Willem Leevend stelt het personage Chrisje Helder de vraag: ‘Zou het waar
zyn, Coosje, dat de Mannen bestendiger Vrienden, maar de Vrouwen standvastiger
Minnaressen zyn?’21 Müller vertaalt deze vraag letterlijk en plaatst er een voetnoot
bij, waarin hij beweert:
Das letztere hat, meines Wissens, noch nie ein Menschenkenner behauptet.
Wahrer scheint es zu seyn, daß das schöne Geschlecht die Liebe zum
Spielball macht; und das widerlegt denn auch sofort die ihm kaum erst
nachgerühmte Standhaftigkeit.22
De rol van de vrouw in de samenleving is een onderwerp dat door Wolff en Deken
niet altijd tot Müllers tevredenheid wordt behandeld. Dat blijkt zowel uit Müllers
wijziging in Sara Reinert als uit dit voorbeeld uit Wilhelm Leevend. Nochtans laat
Müller zich in zijn privé-correspondentie kennen als een betrekkelijk geëmancipeerde
vader van dochters.23
Een ander thema dat in Willem Leevend aan bod komt en dat Müller met zijn eigen
gedachten aanvult, is de problematiek van de sociale achtergrond van de meeste
predikanten toentertijd. Müller volgde het debat in Nederland aandachtig. Dat blijkt
uit het feit dat hij in de inleiding van de Wilhelm Leevend het probleem al aanstipt
en zelfs verwijst naar een theoretisch Nederlandstalig opstel over dit onderwerp.24
Veel explicieter dan in de originele tekst noemt Müller de qua opvoeding en verstand
ongeschikte jonge mannen uit de ‘lagere sociale standen’25 als bron van de problemen
van de predikantenstand. Terwijl Wolff en Deken drie alinea's wijden aan de kritiek
op de samenstelling van de clerus, heeft Müller vier pagina's nodig om zijn
voorbehoud te formuleren. Aandacht krijgt hierbij in het bijzonder de veronderstelling
dat jonge mannen uit lagere sociale klassen uit pure luiheid het predikantenberoep
zouden verkiezen, alleen om het zware lichamelijke werk dat ze eigenlijk zouden
moeten verrichten, te ontvluchten. Financiële en statusoverwegingen zouden bij die
groep ook een grotere rol spelen dan voor het aanzien van het predikantendom goed
is; een toestand die Müller ook in zijn privé-correspondentie aanklaagt.26

Een gereflecteerde vertaler
In verband met godsdienst brengt Müller nog een onderwerp ter sprake, dat in de
Nederlandse tekst nergens behandeld wordt: de bijbelexegese en de rol van
bijbelvertalingen hierbij. De dichter thematiseert dit op het punt waar in het origineel
gesproken wordt over een ‘onbevooroordeelde’ keuze27 voor een chris-
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telijke kerk, die door het hoofdpersonage Willem Leevend gemaakt zou kunnen
worden. Voor Wolff en Deken is die onbevooroordeelde keuze een eerder politiek
getint begrip dat verband houdt met tolerantie en met de mogelijkheid om op basis
van eigen overwegingen te kiezen welk geloof men aanhangt. Voor Müller gaat het
op de eerste plaats om de methode waarmee de vrije keuze kan worden bereikt en
niet om de politieke omstandigheden:
Ich wünschte demnach, daß Ihr Herr Sohn [...] so unabhängig von
Vorurteilen als nur immer möglich ist, die christliche Religion an der
Quelle untersuchte, das heißt: die Lehre Jesu unmittelbar im neuen
Testamente studierte, wozu ihm seine Kenntniß der griechischen Sprache
nützlich sein wird, - denn wie mich der gelehrte und würdige Veldenaar
oft versichert, so ist es mit allen Uebersetzungen dieses Buches in allen
Sprachen nur sehr mittelmäßig bestellt, weil, sagt er, die besten uns nur
Worte für Worte geben, und fast jeder Ubersetzer hie und da die Begriffe
seines Lehrgebäudes in seine Uebersetzung trug.28
Hier is, behalve het personage Suzanna Helder, ook een tamelijk zelfbewuste vertaler
aan het woord.

Besluit
Oprecht enthousiasme voor de schrijfstijl van Betje Wolff en Aagje Deken zette de
Duitse Spätaufklärer Johann Gottwerth Müller aan tot het maken van een vertaling
van hun succesroman Sara Burgerhart. Het doel van Müllers vertaling is assimilatie:
de brievenroman moet als origineel Duits werk uit zijn eigen pen gelezen kunnen
worden. Het valt op dat de didactische functie van de tekst in de vertaalde versie
explicieter naar voren komt, wat in ieder geval begrepen kan worden als concessie
aan Müllers persoonlijke opvattingen over de morele waarde van literatuur, en
misschien ook als concessie aan de normen van de Duitse doelcultuur.
Hoewel de periode waarin Müller uit het Nederlands vertaalde maar zeer kort was,
onderging zijn vertaalstijl in de loop van die tijd belangrijke veranderingen: in de
nooit gecompleteerde vertalingen van Willem Leevend en Cornelia Wildschut blijkt
de vertaler zijn rol binnen het cultuurtransfer anders in te vullen. Müller herschept
niet, maar geeft de lezer uitleg en reflecteert over de gekozen vertaaloplossingen. In
mijn betoog heb ik proberen aan te tonen hoe deze verschillende invalshoeken binnen
de historische Duitse vertaaltheorie geplaatst kunnen worden. Hoewel Müller een
individuele stempel op al zijn vertalingen drukte door de teksten met betrekking tot
bepaalde onderwerpen inhoudelijk te wijzigen, is duidelijk te zien dat hij met zijn
vertalingen van de werken van Wolff en Deken is geëvolueerd naar een vertaler die
heel bewust een middenpositie inneemt tussen auteur en lezer, oorsprongstaal en
doeltaal, en die daarbij een puur assimilatief procedé afkeurt.
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Ton van der Wouden en Johanneke Caspers (Universiteit Leiden)
Partikels als leerprobleem in het Nederlands als tweede taal
Inleiding
Onder partikels verstaat de taalkunde tegenwoordig een heterogene, moeilijk af te
bakenen groep van woorden en woordcombinaties die gemeen hebben dat hun bijdrage
aan de betekenis van de uiting waarin ze voorkomen niet zozeer semantisch is, als
wel pragmatisch. Laten we dit verduidelijken met een voorbeeld:1
(1) Weet u soms hoe laat het is?
Het partikel soms (zonder accent,2 anders is het een gewoon bijwoord en betekent
het ‘op een zeker moment’ - de zin is dan heel raar) draagt in dit voorbeeld niets bij
aan de (propositionele, waarheidsfunctionele) betekenis van deze uiting. Wat het
woordje wel doet, is de ‘toon’ van de uiting veranderen: de variant met het partikel
is beleefder, vriendelijker, minder dwingend dan de variant zonder.
Hoe een partikel die ‘toon’ van een uiting verandert hangt onder meer af van de
manier waarop het uitgesproken wordt. In geschreven teksten kunnen partikels
daardoor voor verwarring zorgen. Een kras voorbeeldje stond op 6 december 2007
op de voorpagina van het Leids Universitair Weekblad Mare:
(2a) Bang voor aftakeling? Oude mensen zijn wel gelukkig.
Zonder het bijbehorende artikel wisten we niet hoe we deze zin moesten interpreteren.
Twee min of meer voor de hand liggende interpretaties corresponderen met twee
verschillende intonatiepatronen (de geaccentueerde lettergreep geven we hier en in
het vervolg aan met HOOFDLETTERS):3
(2b) Bang voor aftakeling? Oude MENsen zijn wel geLUKkig.
‘Oude mensen zijn redelijk gelukkig.’
(2c) Bang voor aftakeling? Oude MENsen zijn WEL gelukkig.
‘Oude mensen zijn gelukkig, in tegenstelling tot wat men algemeen
aanneemt.’
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Op grond van syntactische, semantische en intonationele eigenschappen worden in
de literatuur ten minste drie soorten partikels onderscheiden (Van der Wouden 2002,
2006).
• Tekstpartikels (of discourse markers, zie bijvoorbeeld Schiffrin 1987) zoals
hoor en hè en kortom en daarentegen bevinden zich doorgaans buiten de
feitelijke zin, ze hebben dikwijls een eigen intonatiecontour, en ze hebben
betrekking op de organisatie van het gesprek of de tekst. De mededeling of
constatering stikstof is een gas is op zich neutraal, maar door toevoeging van
het finale partikel hè4 wordt die gepresenteerd als een mededeling die bevestigd
moet worden; kortom maakt er daarentegen een samenvatting van:
(3a) Stikstof is een gas hè?
(3b) Stikstof is, kortom, een gas.
• Focuspartikels zoals ook en alleen en zelfs horen bij een specifiek zinsdeel en
benadrukken dat (Hoeksema & Zwarts 1981, König 1981). Als we aan de
neutrale mededeling stikstof is een gas het partikel alleen toevoegen dan
suggereren we daarmee dat andere stoffen geen gas zijn (4a), terwijl we met
ook (4b) juist benadrukken dat stikstof niet het enige gas is:
(4a) Alleen STIKstof is een gas.
(4b) Ook STIKstof is een gas.
• Modale partikels (ook wel bekend als schakeringspartikels) zoals 'ns en maar
en zeker staan middenin de zin (tussen de twee werkwoordelijke polen in de
zin van de ANS) waar ze ‘betrekking hebben op de gehele zinsinhoud en deze
op subtiele wijze schakeren’ (Haeseryn et al. 1997, 457). Als we niet zeker
weten of stikstof een gas is kunnen we onze onzekerheid uitdrukken met het
modale partikel zeker (5a). Modale partikels krijgen in het algemeen geen accent
(Elffers 1997); geven we zeker in (5a) accent zoals in (5b), dan drukken we juist
grote stelligheid uit - we hebben dan te maken met het bijwoord zeker.
(5a) Stikstof is zeker een GAS?
(5b) Stikstof is ZEker een gas.

Het zal duidelijk zijn dat de categorie ‘partikels’ een flinke overlap vertoont met
klassieke woordsoorten als ‘bijwoord’ en ‘tussenwerpsel’. Maar de verschillende
partikels vertonen, ondanks de vele verschillen, toch ook zoveel overeenkomsten dat
het vruchtbaar is ze (ook) in hun onderlinge samenhang te onderzoeken (Foolen
1993).
In zijn bijdrage aan het negende colloquium van docenten in de neerlandistiek aan
buitenlandse universiteiten heeft Ad Foolen al in de jaren tachtig
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aandacht gevraagd voor modale partikels in het NT2-onderwijs (Foolen 1986). Volgens
Foolen leefde onder docenten het gevoelen dat de Nederlandse partikels moeilijk
zijn voor buitenlanders en, gezien hun belang voor de communicatie, meer aandacht
behoeven in het onderwijs (vergelijk ook Beheydt 2004). In dit artikel doen we
verslag van empirisch onderzoek naar de moeilijkheden die NT2-studenten in de
praktijk ondervinden bij de perceptie van modale partikels.
In de volgende paragrafen keren we allereerst terug naar het artikel van Foolen,
geven we vervolgens een zeer beknopte samenvatting van de vooruitgang in het
onderzoek naar partikels in het Nederlands en een zo mogelijk nog beknopter overzicht
van de plaats van partikels in modern lesmateriaal NT2 (dit is niet de plaats voor een
overzicht van alle ontwikkelingen daarin). Daarna schetsen we de achtergrond en de
opzet van ons onderzoek en geven we de belangrijkste resultaten. Ten slotte trekken
we conclusies over onze bevindingen en bespreken we enige consequenties voor het
onderwijs.

1. Foolen 1986
Foolen (1986) zet de partikels op de agenda als leerprobleem in het onderwijs
Nederlands als tweede taal (vergelijk ook Hulshof 1987). Volgens Foolen keert één
klacht steeds terug in de literatuur over partikels, namelijk dat de betekenis ervan
‘rijk geschakeerd en bijzonder moeilijk te omschrijven’ is (Geerts et al. 1984
aangehaald door Foolen, 42). Foolen constateert dat de theorie van de NT2-verwerving
nog niet zo ver gevorderd is dat die voorspellingen doet van het type: modale partikels
zijn problematisch voor de taaldescriptie, dus ze zullen ook wel problematisch zijn
voor NT2. Hij noemt echter een aantal factoren waarvan hij vermoedt dat ze het leren
van modale partikels zouden kunnen bemoeilijken:
- Syntactische polyfunctionaliteit en semantische vaagheid: een woordje als maar
kan niet alleen gebruikt worden als modaal partikel (geef maar hier), maar ook
als voegwoord (klein maar dapper) en focuspartikel (we zijn maar taalkundigen)
(Foolen 1993). In elk van de voorbeelden is de bijdrage aan de betekenis
bovendien anders, maar het valt niet mee die te beschrijven.
- Onopvallendheid: modale partikels zijn klein en dragen geen accent.
- Zelfde of vergelijkbare functies worden ook op andere, moeilijk te beschrijven,
manieren vervuld: je kunt een vraag beleefder maken met een partikel, maar
ook met intonatie of gezichtsuitdrukking.
- Veel talen, bijvoorbeeld het Engels, hebben geen (modale) partikels, waardoor
de NT2-leerling geen houvast heeft (cf. ook Vismans 1995 en Kirsner 2003).

Omdat partikels als moeilijk beschouwd worden, zou men kunnen overwegen de
behandeling ervan in het NT2-onderwijs uit te stellen, zeker omdat ze minder in de
schrijftaal dan in de informele spreektaal gebruikt worden. Foolen constateert echter
in de jaren tachtig van de vorige eeuw een ‘communi-
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catieve trend’: mondelinge en informele communicatie wordt steeds belangrijker
geacht, en in het licht van die trend zouden de partikels juist niet verwaarloosd mogen
worden.

2. Partikels sinds 1986
Na de oproep van Foolen heeft het onderzoek naar Nederlandse partikels niet
stilgelegen. Foolen zelf presenteert in zijn proefschrift (1993) ‘een dokumentatie van
de stand van het onderzoek’ op het gebied van de betekenis van partikels, en hij
illustreert zijn bevindingen met een diepgaande studie naar het partikel maar, in
samenhang met de andere gebruiksmogelijkheden die maar daarnaast ook nog heeft
(bijvoorbeeld als voegwoord). Ook Roel Vismans schreef een proefschrift over
partikels, maar zijn uitgangspunt was een bepaald type taalhandeling, namelijk
directieve taaluitingen (bevelen, opdrachten enzovoort), en zijn onderzoeksvraag
was, wat de invloed was van modale partikels op de directiviteit van die uitingen
(Vismans 1994). Om een voorbeeld te geven: ga maar zitten en ga eens zitten zijn
allebei vriendelijker, minder dwingend dan ga zitten, maar wat is precies het verschil,
en waar komt dat vandaan?5
Geïnspireerd door het werk van Foolen en Vismans heeft de eerste auteur van dit
artikel een onderzoeksproject geleid dat geresulteerd heeft in een aantal
programmatische en descriptieve studies (bijvoorbeeld Van der Wouden 1999, 2002,
2003, 2006).
Ten slotte verdient Wenzel (2002, 2004) vermelding, aangezien haar werk, voor
zover wij weten, tot nu toe het enige gepubliceerde onderzoek is dat tracht een
empirische basis te bieden voor de standaardclaims over de verwerving van relationele
strategieën, waaronder het gebruik van partikels, door NT2-leerlingen. Wenzel
onderzocht het gebruik van Nederlandse partikels in het Nederlands van proefpersonen
met Duits als moedertaal. Ze onderscheidt de volgende vier categorieën ‘fouten’
(Wenzel 2004, 36-39):
- Onderrepresentatie: NT2-sprekers gebruikten gemiddeld minder partikels dan
moedertaalsprekers
- Selectief gebruik: als NT2-sprekers Nederlandse partikels gebruikten, dan
benutten ze niet alle gebruiksmogelijkheden; wel bijvoorbeeld werd helemaal
niet evaluatief gebruikt (als in ik vind het wel interessant ja)
- Automatische transfer: NT2-sprekers gebruikten regelmatig Duitse partikels in
Nederlandse zinnen
- Overrepresentatie: sommige NT2-sprekers gebruikten een paar partikels of
partikelcombinaties (gewoon maar, toch wel) opvallend vaak, maar buiten die
clusters weinig of incorrect.6

Foolen (1986) besloot zijn artikel met een pleidooi voor een ‘partikelvriendelijk
klimaat’ (53) in met name de extramurale neerlandistiek. Mede door zijn inspanningen
is het klimaat beslist vriendelijker geworden. We noemden al het recente
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partikelonderzoek, maar ook de tweede druk van de ANS (Haeseryn et al. 1997)
besteedt duidelijk meer aandacht aan de Nederlandse partikels dan zijn
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voorganger - al is het beslist nog niet zo dat de niet-moedertaalspreker uit de ANS
kan leren wat alle gebruiksmogelijkheden van maar zijn, of dat er een flink verschil
is tussen wacht maar even (vriendelijk, geruststellend) en jij wacht maar even
(onvriendelijk, agressief).

3. Partikels in het NT2-onderwijs
Partikels worden in het (universitaire) NT2-onderwijs tegenwoordig weliswaar als
een lastig maar cruciaal onderdeel van het Nederlands erkend, maar dat betekent nog
niet dat er ook in de verschillende onderwijsmethodes systematisch aandacht aan
wordt besteed. Een voorname reden daarvoor is ongetwijfeld het in de vorige paragraaf
al aangestipte ontbreken van descriptief voorwerk: er is simpelweg te weinig bekend
over de individuele partikels om daar onderwijs over te kunnen geven.
Een interessante uitzondering is Van de Poel en Van Elst (1996), volgens de
flaptekst ‘een functioneel georiënteerd oefenboek dat inzicht wil bieden in een aantal
pragmatische nuances van het Nederlands.’ De auteurs, die zich hebben laten
inspireren door de Kleine deutsche Partikellehre (Weydt et al. 1983), ‘leren hoe je
met een aantal kleine woordjes (partikels en dergelijke) een gesprek of een tekst
levendiger, genuanceerder, beleefder, enz. kan maken. Deze betekenisnuances zijn
voor de niet-moedertaalspreker niet vanzelfsprekend, maar noodzakelijk voor het
succesvol en accuraat communiceren’, aldus nog steeds de flaptekst.
Voor zover we hebben kunnen nagaan, is het boek in Nederland niet erg
aangeslagen. Een reden daarvoor zou kunnen zijn, dat het taalmateriaal tamelijk
Belgisch gekleurd is. Bij voorbeeld: als antwoord op de vraag Hoe komt het eigenlijk
dat je geen hoofdpijn meer hebt? wordt voorgesteld Ik heb gewoonweg een aspirine
genomen (23). Voor ons als moedertaalsprekers van noordelijke varianten van het
Nederlands is dat beslist géén goed antwoord: gewoonweg kunnen we hier gewoonweg
niet gebruiken, en in plaats daarvan zou gewoon een optie zijn.7 Hier wreekt zich
(andermaal) het ontbreken van descriptief voorwerk: de auteurs hebben zich kennelijk
onvoldoende gerealiseerd dat gewoonweg in het noorden minder
gebruiksmogelijkheden heeft dan in het zuiden.8

4. Perceptieproef
Op grond van het voorafgaande menen we dat verwerving van partikels moeilijk
moet zijn voor tweedetaalsprekers. Deze voorspelling hebben we getoetst in een
perceptieproef. We hebben ons beperkt tot de drie modale partikels toch, wel en
zeker. We hebben deze drie gekozen omdat ze een geaccentueerde niet-modale
tegenhanger hebben (namelijk de ‘gewone’ bijwoorden toch, wel en zeker).9
NT2-sprekers en NT1-sprekers kregen telkens een contextzin aangeboden (bijvoorbeeld
Emma wil haar fiets verkopen) en moesten daarna aangeven wat ze de best passende
vervolgzin vonden: met een accent op het doelwoord (Ze fietst TOCH nooit) of met
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een accent elders in de zin (Ze FIETST toch nooit). Voor elk doelwoord werden vijf
verschillende stimuluszinnen gekozen, allemaal in decla-
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ratieve vorm. Bij de modale en niet-modale lezing van elke zin werd een passende
contextzin bedacht (zie voor de complete lijst context- en stimulus-zinnen appendix
I). Al het materiaal werd voorgelezen door een en dezelfde - getrainde - spreekster
(i.c. de tweede auteur, intonatiespecialist). De stimuluszinnen werden uitgesproken
met standaard toonhoogteaccenten (zogenaamde ‘punthoeden’, zie 't Hart, et al. 1990)
en een lage finale grenstoon.10 Het digitaal opgenomen materiaal werd na segmentatie
en controle (in PRAAT, Boersma & Weenink 2006) in random volgorde achter elkaar
geplaatst in één bestand. Elke contextzin kwam in totaal éénmaal voor, gevolgd door
beide versies van de bijbehorende stimuluszin. Context- en stimuluszinnen werden
twee maal achter elkaar hoorbaar gemaakt, met vaste tussenpozen. De stimulussets
werden van elkaar gescheiden door piepjes.
Aan het onderzoek namen zeventien NT2-sprekers deel, geboren tussen 1966 en
1987 (twaalf vrouwen, vijf mannen). Deze proefpersonen waren eerstejaarsstudenten
van de opleiding Dutch Studies aan de Universiteit Leiden, afkomstig uit verschillende
delen van de wereld, waarvan acht uit China en Hong Kong. Op het moment van de
proef hadden ze ruim een half jaar intensief Nederlands onderwijs op academisch
niveau achter de rug; hun niveau was ongeveer A2 volgens het Europees
Referentiekader (Council of Europe 2001).11 Een groep van vijfentwintig
moedertaalsprekers (veertien vrouwen, elf mannen), geboren tussen 1980 en 1987
en opgegroeid in verschillende delen van Nederland, diende als vergelijking. Vrijwel
allemaal waren zij ten tijde van het onderzoek student aan de Universiteit Leiden.
De proefpersonen deden in groepen aan het experiment mee. De experimentele
sessies begonnen met het uitdelen van antwoordboekjes. Na het invullen van een
vragenlijst (leeftijd, geboorteplaats, moedertaal enzovoort) kregen ze de tijd de
instructies te lezen en vragen te stellen. De boekjes bevatten de tekst van het
stimulusmateriaal (uiteraard zonder informatie over accentpositie), en de taak was
steeds te luisteren naar het materiaal en aan te kruisen welke van de twee
vervolguitingen het best paste bij de gegeven contextzin. De echte proef werd
voorafgegaan door een oefenstimulus, waarna opnieuw gelegenheid tot het stellen
van vragen werd geboden. Daarna werd het gehele geluidsbestand in één keer
afgespeeld via een pc.
Onze voorspelling luidde dat NT2-sprekers problemen zouden hebben met het
onderscheid tussen modaal en adverbiaal gebruik van de doelwoorden. We
verwachtten dat de controlegroep in de overgrote meerderheid van de gevallen zou
kiezen voor geaccentueerde doelwoorden in niet-modale contexten, en voor de
ongeaccentueerde in modale contexten. Voor de niet-moedertaalsprekers verwachtten
we de grootste problemen bij de modale contexten; we dachten dat de niet-modale
contexten veel minder lastig zouden zijn.

5. Resultaten
De resultaten laten zien dat NT2-sprekers inderdaad grote moeite hebben met modale
partikels: bij de modale contexten scoren NT2-sprekers slechts 54%
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correct, dat wil zeggen conform de voorspelling, tegenover 93% voor NT1-sprekers
(zie figuur 1). Ook in de niet-modale contexten zijn de resultaten voor de NT2-sprekers
behoorlijk laag: zij scoren hier 59% correct en de moedertaalsprekers 87%. Het
verschil tussen beide groepen proefpersonen is significant (Pearson χ2= 190.256, df=
1, p<.001).

Figuur 1: Percentage correcte responsies voor NT1-sprekers en NT2-sprekers, per type context (modaal
versus niet modaal).

Een verdere uitsplitsing van de resultaten (zie figuur 2) brengt duidelijke effecten
van de gebruikte doelwoorden aan het licht (voor gedetailleerdere gegevens zie de
tabellen in appendix II):

Figuur 2: Percentage correcte responsies per type context (modaal versus niet modaal), uitgesplitst
naar doelwoord (wel, zeker, toch), apart voor NT1-sprekers en NT2-sprekers.

Voor de NT1-sprekers valt op dat ze bij het doelwoord wel in modale contexten
zonder uitzondering kiezen voor ongeaccentueerd wel, terwijl in de niet-modale
contexten de preferentie voor geaccentueerd wel iets minder uitgesproken is (79%);
dit verschil is significant (Pearson χ2= 29.018, df= 1, p<.001). De stimuluszinnen
met geaccentueerd wel zijn blijkbaar volkomen onacceptabel in de modale contexten.
Voor zeker is er geen effect van type context (Pearson χ2= 3.363, df= 1, insignificant),
maar voor toch weer wel, zij het kleiner dan bij wel (Pearson χ2= 8.786, df= 1,
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p<.005). Nadere inspectie van de data laat zien dat dit effect veroorzaakt wordt door
een ambigue contextzin (context 1b laat zowel een modale als een niet-modale
interpretatie toe).
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Voor de moedertaalsprekers zijn de verschillen tussen de drie doelwoorden vrij klein,
terwijl bij de NT2-sprekers grote verschillen bestaan in percentage correcte responsies,
afhankelijk van zowel doelwoord als type context. Wel in niet-modale context is de
enige conditie waarin de NT2-sprekers het echt goed doen (87% correct); het verschil
met de modale contexten is significant (Pearson χ2= 27.791, df= 1, p<.001). Evenals
bij de NT1-sprekers is er geen verschil bij het doelwoord zeker (Pearson χ2= 48.839,
df= 1, insignificant); de scores lijken hier geheel op toeval te berusten (gemiddeld
51% correct), wat aangeeft dat alle stimuli met dit doelwoord kennelijk moeilijk zijn
voor de proefpersonen. Ten slotte is er een significant effect van contexttype voor
toch (Pearson χ2= 16.619, df= 1, p<.001); in de modale contexten is 66% van de
responsies correct, terwijl in de niet-modale contexten slechts 35% correct is. Er lijkt
een algemene voorkeur voor de ongeaccentueerde versie van toch te bestaan,
onafhankelijk van contexttype (in beide typen context wordt in ruwweg 65% van de
gevallen voor de ongeaccentueerde stimuluszin gekozen).
Een mogelijke verklaring voor het hoge percentage correcte keuzes voor
geaccentueerd wel in niet-modale contexten is de hoge frequentie (als we het Corpus
Gesproken Nederlands als indicatie nemen voor de input van NT2-sprekers, dan
worden ze ruim twee keer zo vaak geconfronteerd met wel als met toch, en horen ze
wel tien keer zo vaak als zeker) en semantische doorzichtigheid van het bijwoord
wel (als antoniem van niet). We weten niet precies waarom de NT2-sprekers bij het
doelwoord toch vooral hebben gekozen voor de ongeaccentueerde vorm; mogelijk
komt het modale partikel toch in dagelijks taalgebruik vaker voor dan het bijwoord
toch en kiezen de proefpersonen voor de minst ‘vreemde’ variant.
Samenvattend kunnen we stellen dat de controlegroep zich gedraagt zoals te
verwachten was (gemiddeld 90% volgens de voorspelling), wat erop wijst dat het
materiaal in orde was. De NT2-sprekers scoren gemiddeld slechts 57% correct, en ze
blijken problemen te hebben in vrijwel alle condities, uitgezonderd die waarin gekozen
moest worden voor de geaccentueerde vorm van wel.

6. Conclusies en consequenties
In het bovenstaande hebben we een onderzoek beschreven naar de perceptie van
Nederlandse partikels door niet-moedertaalspekers. Kort samengevat: partikels
kunnen inderdaad behoorlijk problematisch zijn voor NT2-studenten. Tegen onze
verwachting in, bleek het verschil in beheersing tussen modale en niet-modale
varianten van dezelfde woorden echter klein en sterk afhankelijk van het specifieke
doelwoord. Dit duidt erop dat zeker en toch nog erg moeilijke woorden zijn voor
onze proefpersonen - veel moeilijker dan wel - ook al zijn ze alle drie opgenomen
in de basiswoordenschat van 2000 woorden (De Kleijn & Nieuwborg 1996).
Wat dit onderzoek bovendien laat zien is dat ook de interpretatie van een
hoogfrequent modaal partikel als wel (zoals bijvoorbeeld in de uiting De voorstelling
was wel AARdig) hoogstwaarschijnlijk een probleem vormt voor een grote
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groep NT2-sprekers, in die zin dat ze niet lijken te weten wat die ongeaccentueerde
vorm precies bijdraagt aan de uiting. En daarmee gaat een subtiel maar zeker niet
onbelangrijk betekenisaspect verloren. Daarnaast lijken onze NT2-sprekers bij lastiger
woorden als toch en zeker het spoor helemaal bijster te raken als ze te maken krijgen
met verschillen in accentplaatsing en modaliteit. Het valt te hopen - maar dat zou
moeten blijken uit vervolgonderzoek (misschien kunnen we dat doen bij een
vergelijkbare groep proefpersonen, maar verder gevorderd) - dat de studenten die
moeilijke woordjes op den duur vanzelf onder de knie zullen krijgen. De hierboven
aangehaalde resultaten van Wenzel suggereren evenwel dat ook zeer gevorderde
studenten te herkennen zullen blijven aan afwijkend partikelgebruik, zeker omdat
ze kennis daaromtrent tamelijk impliciet en onsystematisch verwerven. Immers,
ondanks de oproep van Ad Foolen van meer dan twintig jaar geleden zijn de
Nederlandse partikels en hun interactie met het zinsaccent nog steeds geen
geïntegreerd onderdeel van de gebruikelijke cursussen NT2 - wat op zijn minst ten
dele verklaarbaar is uit het gesignaleerde ontbreken van systematisch descriptief
voorwerk.
We zijn geneigd de resultaten van ons onderzoek te interpreteren als een aanwijzing
dat de Nederlandse partikels en hun interactie met het zinsaccent inderdaad meer
aandacht verdienen in het cursusmateriaal NT2. Het lijkt bijvoorbeeld zinnig in
NT2-onderwijs systematisch (meer) tijd in te ruimen voor het verschijnsel accentuering
(wat is dat, wat is de functie ervan) en voor het feit dat de betekenis van een specifiek
woord kan afhangen van de aan- of afwezigheid van een accent. Daarnaast zouden
voorbeelden van modale partikels en hun geaccentueerde tegenhangers aangeboden
kunnen (moeten?) worden (ingebed in voldoende context), om een zeker bewustzijn
aan te leren voor de Nederlandse partikels en wat ze (kunnen) doen.
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Appendix I
Stimulusmateriaal (geaccentueerde lettergrepen in de stimuluszinnen zijn met
hoofdletters weergegeven)
Doelwoord: wel
context 1a. Het feestje was zeker niet leuk?
context 1b. Hoe was het feestje?
stimulus 1a. Het feestje was WEL leuk
stimulus 1b. Het feestje was wel LEUK
context 2a. Was het nieuwe meisje niet aardig?
context 2b. Hoe is het nieuwe meisje?
stimulus 2a. Dat nieuwe meisje is WEL aardig
stimulus 2b. Dat nieuwe meisje is wel AARdig
context 3a. Was de komiek niet grappig?
context 3b. Hoe was de komiek?
stimulus 3a. De komiek was WEL grappig
stimulus 3b. De komiek was wel GRAPpig
context 4a. Was de voorstelling niet goed?
context 4b. Hoe was de voorstelling?
stimulus 4a. De voorstelling was WEL goed
stimulus 4b. De voorstelling was wel GOED
context 5a. Was het geen mooi weer?
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context 5b. Hoe was het weer?
stimulus 5a. Het was WEL mooi weer
stimulus 5b. Het was wel mooi WEER
Doelwoord: zeker
context 1a. Ik neem de auto
context 1b. Ik zie dat je je regenbroek aanhebt
stimulus 1a. Dus jij gaat ZEker op de FIETS
stimulus 1b. Dus jij gaat zeker op de FIETS
context 2a. Ik weet niet of mijn tante in Papoea heeft gewoond
context 2b. Wat weet je tante veel over Papoea
stimulus 2a. Ze is er ZEker geWEEST
stimulus 2b. Ze is er zeker geWEEST
context 3a. Ik heb zelf nog niks ingepakt
context 3b. Ik zie dat er nog niks is ingepakt
stimulus 3a. We kunnen vanDAAG dus ZEker niet verTREKken
stimulus 3b. We kunnen vanDAAG dus zeker niet verTREKken
context 4a. Je hoeft geen stoel voor Sander klaar te zetten
context 4b. De stoel van Sander is nog leeg
stimulus 4a. Hij komt ZEker niet
stimulus 4b. Hij KOMT zeker niet
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context 5a. Ja, ik heb in m'n vinger gesneden
context 5b. Heb je in je vinger gesneden?
stimulus 5a. Dat doet ZEker pijn
stimulus 5b. Dat doet zeker PIJN
Doelwoord: toch
context 1a. Je mag het stuk taart van Jaap opeten
context 1b. Waarom staat Jaap op de namenlijst?
stimulus 1a. Hij komt TOCH niet
stimulus 1b. Hij KOMT toch niet
context 2a. Emma wil haar fiets verkopen
context 2b. Hoe kan Emma's fiets nou gestolen zijn?
stimulus 2a. Zij fietst TOCH nooit
stimulus 2b. Zij FIETST toch nooit
context 3a. Er brandt licht bij de buren
context 3b. Waarom pakken de buren de telefoon niet op?
stimulus 3a. Ze zijn TOCH thuis
stimulus 3b. Ze zijn toch THUIS
context 4a. Jan heeft zich niet goed voorbereid op het tentamen
context 4b. Waarom ziet Jan er zo somber uit?
stimulus 4a. Hij is TOCH geslaagd
stimulus 4b. Hij is toch geSLAAGD
context 5a. Laat dat ding maar vallen
context 5b. Kijk uit met dat glas
stimulus 5a. Je breekt het TOCH niet
stimulus 5b. Je BREEKT het toch niet

Appendix II
Resultaten

Tabel IIA: absolute (en relatieve) frequentie van incorrecte en correcte
responsies van de NT1-sprekers, uitgesplitst naar doelwoord en contexttype.
doelwoord
wel
zeker

contexttype
niet-modaal

incorrect
26 (21%)

correct
99 (79%)

totaal
125 (100%)

modaal

-

125 (100%)

125 (100%)

niet-modaal

18 (14%)

107 (86%)

125 (100%)
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toch

modaal

9 (7%)

116 (93%)

125 (100%)

niet-modaal

4 (3%)

121 (97%)

125 (100%)

modaal

17 (14%)

108 (86%)

125 (100%)

74 (10%)

676 (90%)

750 (100%)

totaal

Tabel IIB: absolute (en relatieve) frequentie van incorrecte en correcte
responsies van de NT2-sprekers, uitgesplitst naar doelwoord en contexttype.
doelwoord
wel
zeker
toch
totaal

contexttype
niet-modaal

incorrect
11 (13%)

correct
74 (87%)

totaal
85 (100%)

modaal

43 (51%)

42 (59%)

85 (100%)

niet-modaal

37 (44%)

48 (56%)

85 (100%)

modaal

46 (54%)

39 (46%)

85 (100%)

niet-modaal

55 (66%)

29 (34%)

84 (100%)

modaal

29 (34%)

56 (66%)

85 (100%)

221 (43%)

288 (57%)

509 (100%)

Eindnoten:
1 De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Leiden. Het onderzoek waarover in de paragrafen
4 en 5 gerapporteerd wordt, is in het eerste semester van 2007 onder leiding van de auteurs
uitgevoerd in een Onderzoekswerkgroep ‘Nederlands als tweede taal: De verwerving van
partikels’ aan de Universiteit Leiden. De studenten die aan de werkgroep deelnamen waren
Nanda Bakker, Erna van Balen, Xuelian Chu, Sarah von Galambos, Aafke Groot, Marleen
Kunneman, Oksana Melnychuk, Rogier van Nierop, Nadine Otting en Claasje Reijers. Wij
danken hen allen voor hun inspirerende bijdragen. Ook danken we Ad Foolen en de redactie
van IN voor commentaar op een eerdere versie.
2 We onderscheiden (woord)klemtoon en (zins)accent, zie hieronder.
3 Op grond van de slotzinnen van het Marestuk, ‘Voor wie de aftakeling meer vreest dan het
sterven, is er wel goed nieuws: dat went. De hoogbejaarden in de Leiden 85-plus studie geven
de kwaliteit van hun leven gemiddeld hoger dan een acht’, concluderen we dat betekenis (2c)
is bedoeld.
4 Bob Kirsner heeft alleen en met anderen veel gepubliceerd over hoor en hè, zie bijvoorbeeld
Kirsner 2003 en Kirsner & Van Heuven 1996.
5 De studies over aspectuele partikels van Willy Vandeweghe (1992) en Smessaert (1999) mogen
niet ongenoemd blijven. De partikels die hierin ter sprake komen (al, nog, pas, enzovoort),
lijken echter in veel meer talen voor te komen, en semantisch minder variatie te vertonen, dan
modale partikels (Van Baar 1997). Daaruit zou men de verwachting kunnen afleiden dat deze
partikels minder problematisch zijn voor NT2-leerders, maar aan het toetsen van die hypothese
zijn we niet toegekomen.
6 Erna van Balen heeft bij ons een scriptie geschreven over de verwerving van partikels door
sprekers met Spaans als moedertaal (Van Balen 2007). Haar resultaten stroken met die van
Wenzel: ook deze NT2-sprekers gebruiken weinig partikels in vergelijking met
moedertaalsprekers, en het aantal en de diversiteit nemen toe met het niveau van de
taalverwerving.
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7 De slotalinea (p. 339) van Foolen (1996) luidt: ‘De gevorderde anderstalige die de vele
oefeningen uit het boek doorwerkt, zal er zeker wat van opsteken. Maar ik had hem toch een
beter boek gegund. En nog beter zou het zijn als dit soort aanvullende partikelleerboeken niet
meer nodig is doordat de taalleermethodes voor anderstaligen de partikels de aandacht geven
die ze verdienen, en dat aan de hand van authentiek taalmateriaal.’ Heck (1997) is positiever;
net als wij merkt ze de Vlaamse kleuring van het boek op, maar zij denkt dat we daar niet zo
zwaar aan moeten tillen: ‘Een belangrijke reden om het boek voor de Nederlandse markt af te
raden zou zijn wanneer er in het gebruik van de partikels zélf afwijkingen tussen het Nederlands
in Nederland en in Vlaanderen zouden worden gevonden. Hiervan is volgens mij echter helemaal
geen sprake’ (slotalinea, p. 378). Dat laatste zijn we dus niet met haar eens. Vergelijk ook de
bekende verschillen in het gebruik van de woordjes juist, net, precies (zie bijvoorbeeld Van der
Wouden 1998).
8 In het Corpus Gesproken Nederlands komt gewoonweg in het Vlaamse deel 50 keer voor, maar
in het (twee maal zo grote) Nederlandse deel maar 7 keer.
9 Bijkomend argument is dat deze partikels relatief goed onderzocht zijn. Zie voor toch
Schermer-Vermeer (1984), voor wel Hogeweg (2008) en de daar aangehaalde literatuur, voor
zeker Van der Wouden (1999).
10 De intonatiecontouren van de stimuluszinnen waren dus identiek, op de plaats van het accent
- de punthoed - na; alle contouren werden uitgesproken zonder vraagintonatie.
11 Aan het eind van het studiejaar (circa twee maanden na afname van de proef) zitten de geslaagde
studenten wat betreft luistervaardigheid minimaal op B1 - niveau en qua spreekvaardigheid
minimaal op A2 - niveau.
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Bart Vervaeck (Universiteit Gent)
In dienst van het heden: het verleden
Kroniek van de literatuurwetenschap
Aan het begin van de eenentwingste eeuw lijken nogal wat mensen in de Lage Landen
zich zorgen te maken over hun natie en identiteit. Zowel op politiek als cultureel
vlak wordt gezocht naar ‘de Nederlandse identiteit’ of ‘de Vlaamse culturele erfenis’.
Een van de meest voor de hand liggende manieren om zo'n identiteit samen te stellen
is terug te kijken naar het verleden. En de bekendste terugblik is waarschijnlijk die
van de canon. Een dergelijke blik geeft een duidelijk antwoord op de vraag welke
cruciale kunstwerken, gebeurtenissen en figuren een natie gemaakt hebben tot wat
ze nu is. Nederland stelde de commissie-Van Oostrom in en die presenteerde vijftig
venster en veertien hoofdlijnen die een duidelijk beeld zouden moeten geven van de
ruggengraat van de Nederlandse erfenis en natie. In België werkt het Vlaamse Fonds
voor de Letteren aan een soortgelijke canon.
Men kan dit toejuichen als een overwinning op de zogenaamd relativistische
slotjaren van de twintigste eeuw, of men kan het afwijzen als een terugkeer naar een
normatieve en nationalistische cultuuropvatting. In dat tweede geval wordt er vaak
een beetje meewarig op gewezen dat het lijkt alsof we terug willen naar de negentiende
eeuw, met haar historische romans en nationalistische literatuur vol burgerlijke
deugdzaamheid en historische helden. Maar net die periode blijkt heel wat
interessanter dan zo'n oppervlakkige afwijzing doet vermoeden. De verheerlijking
van het verleden, een prachtig uitgegeven studie van Lotte Jensen, maakt dat duidelijk.
De ondertitel van het boek geeft het onderwerp goed weer: Helden, literatuur en
natievorming in de negentiende eeuw. Het is een nogal korte negentiende eeuw, want
het gaat vooral - zelfs bijna uitsluitend - over de eerste helft van de eeuw. Zoals het
besluit duidelijk maakt, verschuift de historische fascinatie in de tweede helft naar
de achtergrond. De structuur van de studie is glashelder. Na een korte inleiding,
waarin Jensen haar opzet toelicht, wordt in een eerste hoofdstuk de Nederlandse
heldenverering in de Europese context van de romantiek en de staatsvorming geplaatst.
Daarop volgen drie hoofdstukken waarin telkens één held centraal staat. De volgende
drie hoofdstukken bespreken de heldenverering per genre. Achtereenvolgens komen
het toneel, de poëzie en de historische roman aan bod. Tot slot is er een
nabeschouwing
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die de belangrijkste onderzoeksresultaten samenvat.
Een rode draad in alle hoofdstukken is de functionalistische band die Jensen
aanbrengt tussen verleden en heden - met ‘heden’ bedoel ik dan: de negentiende
eeuw. Als de besproken literatuur het verleden als onderwerp hanteert, heeft dat een
bepaalde functie in het heden. De helden van toen moeten fungeren als voorbeelden
voor de mensen van nu. Of ze moeten een hedendaagse politieke strekking verdedigen,
een aanspraak op macht legitimeren, of een dispuut beslechten. Het verleden krijgt
iets van een mythe. Jensen spreekt over ‘toepassingen van het verleden’ op het
‘politieke, religieuze en morele’ vlak. Dat betekent dat ze vooral oog heeft voor die
contextuele transferentie van toen naar nu, en minder voor de intrinsiek literaire
vormgeving van de werken die ze bespreekt. De stilistische eigenheid van een boek,
de vertelstructuur of de temporele organisatie van de plot moeten het afleggen tegen
de culturele en politieke betekenis van de tekst.
Ik vermeld dit niet om dit boek te bekritiseren, wel om aan te geven wat de lezer
kan verwachten. De functie is hier belangrijker dan de vorm. Meer zelfs, de vorm
lijkt een effect van de functie. Zo worden historische personages geselecteerd en
getekend in functie van de hedendaagse relevantie: ‘Met name dit laatste voorbeeld
[Haarlems verlossing van Van Lennep - BV] laat zien hoe bepalend de actuele
politieke omstandigheden in de selectie en weergave van vaderlandse heldinnen
wa[ren].’ Of nog: ‘Auteurs lieten zich in hun stofkeuze in sterke mate beïnvloeden
door de mogelijke toepassingen in de eigen tijd.’
Toch geeft Jensen aan dat die functionalistische band tussen het verleden en het
heden alleen in het toneel echt voor de hand ligt. Bij de poëzie is het al moeilijker:
‘Anders dan in de vaderlands-historische toneelproductie is het bij de meeste romances
echter moeilijk om directe verbanden met de actuele kwesties aan te wijzen.’ En ook
bij de historische roman is de link niet steeds duidelijk: ‘Een tweede belangrijk
verschil met het toneel is dat de relatie met de actualiteit in historische romans vaak
lastiger te duiden is.’
Hoe dan ook, literatuur is in deze studie vooral een middel om iets niet-literairs
te bereiken, zoals de laatste zin van het laatste hoofdstuk aangeeft: ‘De literatuur was
een van de belangrijkste middelen die aan die identiteit een nadere invulling gaf.’
De context lijkt belangrijker dan de tekst. Soms verklaart Jensen de opkomst van
bepaalde teksten bijna rechtstreeks vanuit de context. Zo is er de byroniaanse
versvertelling, die in Nederland slechts sporadisch voorkomt en dan nog uitsluitend
in gefatsoeneerde versie: ‘Het is geen toeval dat dit type gedichten pas na de Belgische
Opstand zijn intrede deed in Nederland: pas toen kwam er ruimte voor deze apolitieke,
individualistische figuren.’
Wat ik functionalistisch noem, noemt Jensen zelf dialogisch en imagologisch. Ze
schakelt voortdurend heen en weer tussen verleden en heden en ze onderzoekt daarbij
‘het nationale zelfbeeld dat uitgedragen werd’. Haar eerste casestudy is een
dubbelgeval, aangezien Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt het onderwerp
vormen. Jensen laat zien dat de verwerking van die helden in de negentiende eeuw
drie fasen doorliep, en dat ze meer dan eens zorgde voor
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controverse in plaats van eenheid en natievorming. De conservatieve Bilderdijk stond
hier tegenover zijn liberale tijdgenoten. De tweede gevalstudie gaat over de
zestiende-eeuwse Floris van Montmorency, heer van Montigny. Deze ondertussen
vergeten held was in de negentiende eeuw erg populair, niet alleen omdat hij stierf
voor zijn vaderland, maar ook omdat hij perfect paste bij de liberale negentiende
eeuw en bij de strijd tegen de overheerser. Jensen laat de vele transformaties van
deze held overtuigend zien, vertrekkend van Klijns toneelstuk Montigni (1821) en
eindigend bij de anti-Klijn Van den Bergh en diens toneelstuk In den kerker van
Simancas (1860). De derde en laatste casestudy gaat over vrouwelijke helden, en
meer bepaald over Haesje Claes. Als ‘stichteresse van het Burgerweeshuis’ in
Amsterdam was zij een aanvaardbare vrouwelijke held. Haar heldhaftigheid lag in
‘typisch vrouwelijke’ trekken als zorgzaamheid en liefde, waardoor ze niet op het
domein kwam van de mannelijke helden. Dat deden Jacoba van Beieren en Kenau
Hasselaar wel, waardoor hun heldenstatus veel dubbelzinniger was.
In het historische toneel onderscheidt Jensen drie piekmomenten, die samenhangen
met drie beslissende politieke periodes: de Franse tijd, de eerste jaren van het
Koninkrijk en de Belgische Opstand. Op basis daarvan onderscheidt ze vier soorten
helden: culturele, maritieme, strijdende en burgerlijke helden. In de poëzie bestudeert
ze de romance en het historische dichtverhaal als achtergrond voor de zeldzame
byroniaanse held en voor de nog zeldzamere tragische vrouwelijke held, zoals Ada
van Holland van Beets. Voor de historische roman handhaaft Jensen het traditionele
onderscheid tussen de pre-Scottiaanse roman (tot ongeveer 1829) en de Scottiaanse.
Ze bespreekt romans met een ideale held, met een antitype en met een gemengde
hoofdfiguur. Van die laatste categorie is de bekende Ferdinand Huyck het beste
voorbeeld. Jensen analyseert die roman als een mix van de picareske avonturenroman
met de zedenroman en als een uitzondering die het courante negatieve beeld van de
achttiende eeuw doorbreekt. Door die afwijking en door de dubbelzinnige titelfiguur
is Ferdinand Huyck een van de rijkste romans uit de periode die Jensen in haar studie
voortreffelijk behandelt.
Over de mythologisering van het verleden gaat het ook in De Muze en de Mythe.
Zoals de ondertitel aangeeft, behandelt deze bundel ‘de literaire verwerking van het
verleden’. Meer bepaald gaat het over het gebruik van de mythe in die verwerking.
Volgens de inleiding zijn er hier twee fundamentele mogelijkheden. Ofwel worden
mythische figuren en gebeurtenissen verwerkt in historische verhalen. Dan wordt de
mythe gehistoriseerd. Ofwel krijgen historische figuren en gebeurtenissen mythische
dimensies, en dan wordt de geschiedenis gemythologiseerd. Vaak gaat het om een
combinatie van beide.
Probleem is echter: wat is een mythe? Die vraag wordt in dit boek pragmatisch
beantwoord door de vier betekenissen aan te halen die Hendrik van Gorp in zijn
Lexicon van literaire termen vermeldt: een dichterlijk verhaal, een godenverhaal,
een ideologiebevestigend systeem en een obsederende configuratie van
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beelden. De twaalf bijdragen in dit boek hanteren de term ‘mythe’ in een of meer
van deze vier grondbetekenissen. Het gaat in deze bundel dus niet om een theoretische
definitie of een methodologische verkenning van de snijpunten tussen mythe, literatuur
en geschiedenis. Het gaat om concrete casestudy's.
De twaalf studies zijn chronologisch gerangschikt. Ze beginnen bij de Latijnse
feestredes uit de vierde eeuw en eindigen bij de Franse nouveau roman. Het is
opvallend dat vooral in de vroege periode de mythologisering van het verleden vaak
de vorm aanneemt van een verzonnen genealogie die de machthebber moet verbinden
met mythische voorvaderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Panegyricus op Keizer
Constantijn, een feestrede die in 310 uitgesproken werd en die Constantijn verbond
met legendarische voorlopers en zelfs met de god Apollo. Ook de tijdruimte werd
gemythologiseerd: het Romeinse Brittannië wordt voorgesteld ‘als wonder- en
ideaalland, met belangrijke kenmerken van het Gouden Tijdperk’. Gebeurtenissen,
zoals de slag om Marseille, werden eveneens in deze mythologische metamorfose
opgenomen. Het resultaat van een dergelijke mythologisering via genealogie,
tijdruimte en gebeurtenissen is nog geen directe propaganda, maar dient wel duidelijk
de belangen van het gezag.
In de late middeleeuwen werd de mythische koning Arthur ingezet ‘bij de
legitimering van het gezag en de onderbouwing van de machtsaanspraken’. Ook
Karel de Grote kon daarvoor dienen, vooral als het ging om het verantwoorden van
het christelijke bestuur in de Lage Landen. Ook hier omvatte de zogenaamde
geschiedschrijving een mythische afstammingsrelatie. Zo zou de Karolingische
dynastie terug te voeren zijn tot de Trojanen. Ook hier werden gebeurtenissen
opgenomen in de mythologisering. De Guldensporenslag is daar een bekend voorbeeld
van, de Slag bij het Manpad een minder bekend, maar daarom niet minder interessant.
Ook figuren kunnen tot mythes omgesmeed worden. Ze kunnen daar zelf aan
bijdragen, zoals Jelle Koopmans mooi laat zien voor Jeanne d'Arc. De Maagd van
Orléans gebruikt al haar retorische talenten tijdens haar proces, dat haar weliswaar
op de brandstapel brengt, maar dat tevens een indrukwekkende vorm van
zelfmythologisering is. Tijdens haar verdediging vindt Jeanne de beruchte stemmen
en tekenen uit, en legt ze de basis voor de nog steeds voortlevende vergoddelijking
van een eenvoudig meisje uit Lotharingen.
Naast genealogieën, tijdruimten, gebeurtenissen en figuren kunnen ook legendes
onder de tover van de mythe komen. Zo is er de legende van het gevecht tussen de
eksters en de kraaien, die Rabelais uitwerkt tot een satirisch commentaar op de
conflicten in zijn eigen tijd en op de verheerlijkende vorm van historiografie. Hij
maakt daarbij gebruik van de meest ingenieuze woordspelletjes en van figuratieve
overeenkomsten tussen de vogels en de wapenschilden van bepaalde families. De
mythologiserende geschiedschrijving wordt bij hem het onderwerp van een verhaal
dat tegelijkertijd een illustratie is van die mythologisering.
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Terug naar een mythische figuur, meer bepaald naar Willem van Oranje, de zogeheten
‘Vader des Vaderlands’. Jan Bloemendal onderzoekt hoe het zover heeft kunnen
komen. Hij werpt daarbij een interessante blik op de literatuur uit de vroegmoderne
tijd, inclusief de Neolatijnse literatuur van Daniel Heinsius, en op het Leidse
intellectuele milieu. Hij toont overtuigend aan hoe de meest Nederlandse vader van
het vaderland gesmeed werd uit de Latijnse, senecaanse traditie van de ‘pater patriae’.
De tweede helft van de bijdragen gaat over de achttiende, negentiende en twintigste
eeuw. Peter Liebregts onderzoekt de mythe van Byzantium in het werk van Edward
Gibbon (1737-1794) - waar ze uitsluitend negatieve connotaties heeft - en in dat van
William Butler Yeats (1865-1939), waar het beeld varieert afhankelijk van de periode
in de Byzantijnse geschiedenis én in het oeuvre van Yeats zelf. De Italiaanse
eenmaking, de zogeheten Risorgimento, neemt mythische proporties aan in het werk
van heel wat Engelse dichters, onder wie Swinburne en Lord Tennyson. Merkwaardig
genoeg gebruikten zij die eenmaking en haar helden (Garibaldi en Mazzini) niet met
politieke bedoelingen, maar veeleer met een filosofisch oogmerk.
Wél politiek was de stalinistische mythologisering van het Witte-Zeekanaal. In
feite werd dat kanaal aangelegd door (soms onschuldige) veroordeelden, die in een
soort concentratiekamp leefden en gedwongen werden tot onmenselijk hard labeur.
Maar in de mythe werd dit omgetoverd tot een goddelijk staaltje van heropvoeding.
Een collectief van zesendertig schrijvers - onder wie Gorki, Zosjtsjenko en Sjklovski
- leende zich tot de door de staat opgelegde propaganda. De schrijver werd hier, als
een arbeider, ingeschakeld in het productieproces van het communistische regime.
Sommige teksten over het kanaal, zoals een komedie van Pogodin, werden zelfs een
internationaal succes. De analyse die Joachim Klein van dit fenomeen maakt, is een
ontnuchterend voorbeeld van de macht die de mythe over de muze en de mens kan
hebben.
Een van de meest gemythologiseerde gebeurtenissen uit de twintigste eeuw is
ongetwijfeld de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van Walschaps roman Zwart
en wit laat Ton Anbeek zien hoe sterk de Vlaamse literaire verwerking van die
gebeurtenis verschilt van de Nederlandse. In Vlaanderen zijn er erg veel romans over
de collaboratie en nauwelijks over het verzet. In Nederland zijn er haast geen
collaboratieromans, maar erg veel romans over de Jodenvervolging. Dat laatste
verbindt Anbeek met de niet al te moedige houding van Nederland op dat vlak. Zijn
artikel vindt een fraai evenwicht tussen literaire tekstanalyse, historische context en
mythologisering van de oorlog.
De Joodse kwestie en de oorlog staan ook centraal in het toneelwerk van René
Kalisky (1931-1986). Deze auteur verdedigt een afzonderlijke, zelfs afwijkende
plaats voor de Jood in het heden op basis van een gemythologiseerd verleden. Hitler
wordt in zijn werk bespot, en in die zin ontdaan van zijn mythische proporties. Maar
tegelijkertijd wil Kalisky de mythische dreiging van Hitler behouden en zelfs
versterken. Hij doet dat door de complexe en soms verbijsterende banden tussen het
nazisme en het Jodendom aan de orde stellen, waar-
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door de eenvoudige mythe van goed en kwaad weer wat ingewikkelder wordt.
In de voorlaatste bijdrage verschijnt Jeanne d'Arc opnieuw, dit keer als personage
in de roman Gilles & Jeanne van Michel Tournier. Daarin worden de
gemythologiseerde Jeanne d'Arc en Gilles de Rais niet alleen met elkaar
geconfronteerd, maar ook met eerdere literaire verwerkingen van hun leven in de
teksten van Bataille, Huysmans en Georg Kaiser. Tournier combineert die bronnen
met historische feiten en mythische overleveringen, tot een collage en bricolage
ontstaat die Paul J. Smith en Nic. van der Toon met kennis van zaken in kaart brengen.
Aan het eind krijgt de nouveau romancier Claude Ollier het woord. Sjef
Houppermans onderzoekt de geschiedenisopvatting in de roman Obscuration. In dat
boek worden twee verhaallijnen op elkaar betrokken, een uit de Tweede Wereldoorlog,
een andere uit het recentste fin de siècle. Ondanks de vele breuken tussen de twee
periodes, worden ze toch in een haast cyclische relatie met elkaar verbonden als de
wederopvoering van een apocalyptisch scenario. Om te voorkomen dat dit scenario
een doem wordt, zoekt Ollier aansluiting ‘bij de primaire krachten van de natuur’ en
algemener bij een niet-geregisseerde, open vorm van taal en literatuur. Alleen de
openheid kan de mens redden van de eindeloze wederopvoering van scenario's uit
het verleden. De Muze en de Mythe belijdt die openheid in een gevarieerde en
veelzijdige herschrijving van het verleden. We zijn nog lang niet los van het verleden.
Dat blijkt ook uit het nieuwe boek van Jos Joosten, Misbaar. Het toont het historische
proces waardoor literatuur literatuur wordt, en het besteedt daarbij de nodige aandacht
aan de canon. De titel van het boek, zo legt Joosten in het eerste van de zeventien
essays uit, verwijst naar Sartre, die in 1947 in Qu'est-ce que la littérature schreef:
‘Literatuur is totaal misbaar op de wereld. Maar, zo vervolgt hij, welbeschouwd zijn
mensen nog beter misbaar.’ De implicatie is duidelijk: wie literatuur wil afschaffen,
kan net zo goed - of misschien zelfs beter - de mens afschaffen. De waarde van
literatuur is voor Sartre dus nog een onbetwijfeld gegeven. Voor Joosten ligt dat
anders. Zijn echte gids zit niet in de titel, maar in de ondertitel: Hoe literatuur
literatuur wordt. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is uitvoerig bestudeerd door de
Franse antropoloog en socioloog Pierre Bourdieu, en die figuur is het lichtende
voorbeeld voor Joosten. Volgens Bourdieu wordt literatuur gemaakt en gedefinieerd
in een nooit eindigende strijd binnen een bepaald veld. De cruciale spelers in dat
veld zijn instituten en individuen. Over hun vele vormen van interactie gaat Misbaar.
Er zijn vier rubrieken in het boek. De eerste is ‘Wetenschap en letteren’ en bestaat
uit zes essays. Hier laat Jos Joosten zien dat de veldtheorie van Bourdieu niet leidt
tot een absoluut relativisme. De toekenning van waarde aan een tekst mag dan geen
absoluut, objectief en in de tekst verankerd gegeven zijn, ze is evenmin een
vrijblijvend spelletje. Ze is immers de inzet van een ernstige strijd om de legitieme
definitie van literatuur en literatuurstudie. Jos Joosten verzet zich tegen de
neoconservatieven, die Bourdieu een anything goes-mentali-
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teit verweten. Hij bekritiseert ook mensen als Jerker Spits, die menen dat het
postmodernisme diezelfde mentaliteit zou etaleren en die, nog een stapje verder,
geloven dat het zieke postmodernisme de letterenfaculteiten heeft aangetast. De
canon, zo toont Joosten, mag dan wel een onderwerp van discussie geworden zijn,
hij wordt nog steeds gedoceerd aan de universiteiten - net doordat hij het onderwerp
van discussie is.
Wie spelers in het veld bestudeert, krijgt weer oog voor de auteur, die lange tijd
geleden dood verklaard werd. Joosten omarmt de auteur als strateeg en als instituut
achter het werk, maar hij distantieert zich van de biografische en psychologische
benaderingen. Voor hem is de auteur een ‘loos onderwerp’, een ‘etiket dat het oeuvre
bijeenhoudt’. Etiketten zijn middelen in de strijd om aandacht en erkenning. Zelfs
traditioneel onverdachte auteurs als Ida Gerhardt blijken strategen en manipulators
die het veldspel zo perfect mogelijk meespelen.
Ook critici zijn strategen, zoals blijkt uit het geval van Ilja Leonard Pfeijffer. Hij
balanceert tussen populisme en avant-garde en is in die zin een voorbeeld van de
zogeheten ‘intellectuel médiatique’. In de laatste essays van het boek, gegroepeerd
onder de titel ‘De wetenschappelijke blik’, laat Joosten zien hoe de machtige criticus
à la Kees Fens plaats heeft moeten maken voor de gemediatiseerde criticus. De
analytisch en wetenschappelijk ingestelde criticus - waartoe ook Joosten behoort wordt uit de krantenwereld gebannen en mag zijn toevlucht zoeken op het web. Of,
in het geval van Joosten, op de universiteit en in het wetenschappelijke boek, dat
Misbaar heet.
Auteurs en critici vechten om teksten. De canon is het onderwerp van Joostens
tweede rubriek, ‘Aan de oevers van de canon’. De relativiteit van de canon illustreert
Joosten met een nogal sombere voorspelling: ‘Nog twee kabinetten onder de Zeeuw
Balkenende en Jacob Cats zal onze grootste zeventiende-eeuwer blijken te zijn.’ Het
gaat hier niet om algemene en theoretische beschouwingen, maar om concrete
tekstanalyses. Ook in het derde deel, ‘Lezen wat er staat’, krijgt de lezer tekstanalyses
aangeboden. Zo laat Joosten fraai zien dat de moord van Termeer in Emants' Een
nagelaten bekentenis misschien een nutteloze daad was, aangezien het slachtoffer al
bezig was zelfmoord te plegen. Mooi is ook de manier waarop Joosten Frits uit De
avonden analyseert als een belichaming van het kleinburgerlijke fatsoen, veeleer dan
een kritische, landerige jongeman. De poëzie van Stitou blijkt veel dieper te graven
dan het label ‘anekdotische poëzie’ doet vermoeden. Van de ten onrechte vergeten
Vlaamse prozaschrijver Maurice D'Haese maakt Joosten een interessant portret. Hij
bestudeert ook het gebruik van popmuziek in hoogstaande en moeilijke poëzie,
bijvoorbeeld in het werk van Dirk van Bastelaere.
In al deze analyses zitten uiteraard waardeoordelen. Zo vergelijkt Joosten de
succesroman Komt een vrouw bij de dokter van Kluun met Tirza van Grunberg. Hij
heeft een voorkeur voor de eerste. En zijn voorkeuren zijn niet die van Bourdieu,
maar die van de traditionele lezer die geloofwaardigheid, stijl en gelaagdheid
belangrijk acht. Tirza is volgens Joosten ‘een rommelig geschreven
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boek met losse eindjes, dat vooral zo mislukt is doordat het onwerkelijke zich nooit
weet te ontworstelen aan de eendimensionale realiteit van herkenbaar
Amsterdam-Zuid’. Ook over Houellebecq heeft Joosten uitgesproken meningen: de
gedichten zijn vervelend, Elemenatire deeltjes daarentegen is een ‘bijzonder literair
werkstuk’.
Joosten mag dan herhaaldelijk beweren dat literaire werken geen intrinsieke waarde
hebben, in zijn analyses doet hij daar af en toe toch een beroep op. En geeft hij zijn
concurrenten, zoals dat hoort, een veeg uit de literaire pan. Op de laatste bladzijden
verwijt hij Tigrelle Uijttewaal dat ze ‘te weinig inzicht [heeft] in de werkelijkheid
van de literaire wereld en de strijd op het literaire veld, waarbinnen de criticus zijn
rol speelt’. Maar tegelijkertijd zegt Joosten dat er geen ‘metapositie’ buiten het veld
bestaat, een plek die je zou toelaten de zaken te zien zoals ze ‘echt’ zouden zijn. In
zijn oratio, hier als sluitstuk opgenomen, zegt hij dat de wetenschapper moet
constateren en niet moet voorschrijven. Maar ook een constatering fungeert in het
literaire veld als een wapen en krijgt dus strategische kantjes. Misbaar is zelf een
uitstekend voorbeeld van de strijd en de dynamiek die het analyseert. Het is een
aanstekelijke illustratie van de eindeloze evenwichtsoefening tussen analyse en
engagement, tussen wetenschap en passie, aanspraak op objectiviteit en erkenning
van subjectiviteit. Ook in zijn meest wetenschappelijke momenten bekent de
wetenschapper kleur en neemt hij posities in. Misbaar is een kleurrijk boek, waarin
een hoogleraar zijn oude positie van alwetendheid en onpartijdigheid verlaat. Of dit
voor een nieuwe canon in de literatuurwetenschap zal zorgen, valt af te wachten.
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Jaap Goedegebuure (Universiteit Leiden)
Een drievoudig liefdesakkoord
Kroniek van het proza
Geen gegeven zo onuitputtelijk als de liefde. Er zijn zelfs deskundigen die de mening
zijn toegedaan dat het genre van de roman ermee staat of valt. Dus kan het geen
kwaad om voor deze gelegenheid enige aandacht te besteden aan drie recente
Nederlandse romans die de liefde, in twee gevallen zelfs letterlijk, in het vaandel
voeren. In het kielzog van dat thema drijven andere, minstens even interessante
kwesties mee.
In liefdesaangelegenheden hebben mannen doorgaans de naam van egoïst en
lafbek. Vrouwen daarentegen worden geprezen om hun onvoorwaardelijke inzet,
moed en trouw. Aan dat beeld is flink bijgedragen door de literatuur van romantische
huize. Flauberts Emma Bovary, mevrouw de Rênal uit Stendhals Le rouge et le noir
en Tolstois Anna Karenina gingen in het spel om alles of niets niet alleen lijdend
maar ook strijdend ten onder.
‘Alles of niets’ was het levensdevies van Belle van Zuylen (1740-1805),
Nederlandse van afkomst, wereldburger van inborst. De op het Utrechtse slot Zuylen
geboren Isabella baronesse van Tuyll van Serooskerken drukte zich vanaf haar jeugd
uit in het Frans, trouwde op haar eenendertigste met een Zwitser en is in de
internationale literatuurgeschiedenis bekend gebleven als Madame de Charrière.
Joke Hermsen behaalde haar doctorsgraad in de wijsbegeerte met een proefschrift
over sekse, liefde en kunst in het werk van Belle van Zuylen en andere vrouwelijke
auteurs. Nu ze ook actief is als romancier, lijkt zij de eerst aangewezene om met
behulp van haar verbeelding een minder bekende bladzijde uit het leven van Madame
de Charrière in te vullen. De biografen zien zich immers geconfronteerd met een
zwart gat bij het beschrijven van de jaren 1785 en 1786. Over die periode is niet
meer bekend dan dat Belle door een ernstige depressie en een huwelijkscrisis heen
ging. Ze raadpleegde artsen, bezocht kuuroorden en bracht geruime tijd door buiten
het gezelschap van haar even tolerante als bezadigde man. Men neemt aan dat er in
deze tijd sprake geweest moet zijn geweest van een hevige buitenechtelijke passie.
Met dit uitgangspunt voor ogen concipieerde Hermsen De liefde dus. In zijn opzet
verraadt deze roman de invloed van de achttiende-eeuwse literaire conventies. De
quasi-autobiografische brief- en dagboekvorm die Hermsen
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praktiseert, was tijdens Belle van Zuylens leven onder fictieschrijvers bijzonder
populair. Egodocumenten werden ook toen al beschouwd als het middel bij uitstek
om jezelf te leren kennen, dan wel je innerlijke roerselen aan anderen bloot te geven.
Bovendien paste het genre bij het streven naar waarheid en waarachtigheid waar de
Verlichting voor stond.
Gelet op haar pleidooi voor redelijkheid, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid
kan Isabelle de Charrière gelden als een waardige representante van het
Verlichtingsdenken. Maar de cultuurfilosoof Joke Hermsen heeft Belle ooit
gekarakteriseerd als een persoonlijkheid die zich bewoog in het overgangsgebied
tussen Verlichting en romantiek. Ze geloofde in de rede maar wist zich maar al te
vaak uit balans gebracht door de heftigheid van haar gevoelens.
Deze tweeslachtigheid is bepalend voor het verhaal dat ons hier wordt voorgezet.
In de duistere fase in het midden van haar leven werd Belle verscheurd tussen de
plotseling opvlammende hartstocht voor de veel jongere Jean-Samuel d'Apples
enerzijds, en anderzijds het respect voor fatsoen en decorum dat haar was blijven
leiden, ook nadat ze afstand had genomen van de aristocratische wereld waaruit ze
afkomstig was. Haar hart trok naar haar minnaar, maar plicht en deugd dwongen
haar te volharden in het verstandshuwelijk dat ze had gesloten om te kunnen
ontsnappen aan haar milieu. Toen ze er uiteindelijk voor koos om zich voor de tweede
maal van haar boeien te bevrijden, ontdekte ze dat er al voor haar gekozen was.
Jean-Samuel gaf toe aan zijn tirannieke vader die al sinds lang een bruid voor hem
had uitgezocht.
Hermsen heeft deze tragische geschiedenis niet alleen gemodelleerd naar de
achttiende-eeuwse briefroman zoals die door Belle zelf werd beoefend, maar ook
naar de grote liefdesdrama's uit de negentiende eeuw waarin vrouwen zonder
uitzondering ten onder gaan aan masculiene zelfzucht en gevoelloosheid. Emma
Bovary wordt niet alleen het slachtoffer van eigen illusies, maar ook van mannen
die in haar een voorbijgaand pleziertje zien. Mevrouw de Rênal is niets anders dan
een sport op de maatschappelijke ladder die door de ambitieuze Julien Sorel wordt
bestormd. En Marguerite Gautier, de dame met de camelia's uit de gelijknamige door
Verdi tot opera bewerkte tearjerker van Alexandre Dumas jr., geeft uit louter
offervaardigheid toe aan de wens van de vader van haar minnaar om haar geliefde
te laten schieten.
Van al deze mogelijke voorbeelden is Adolphe van Belles intieme vriend Benjamin
Constant de meest aanpalende. Puttend uit eigen ervaringen doet Constant op haast
klinische wijze verslag van het kat-en-muisspel dat de ik-figuur met de
beklagenswaardige Ellénore speelt, tot de dood er op volgt. Het is dezelfde Constant
die in De liefde dus het eerste woord mag spreken en het laatste te horen krijgt.
Hermsen voert hem in de proloog op als getuige van Belles liefdesleed en laat haar
heldin aan het slot een brief schrijven waarin ze ten overstaan van Constant de balans
van twee crisisjaren opmaakt.
Ondanks alle authentieke stijl- en genrekenmerken die ze haar roman heeft
meegegeven offert Joke Hermsen hier en daar ook aan hedendaagse trends. Dat het
modieuze jargon echoot in frases als ‘iets een plaats geven’ en ‘dwazer

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 46

56
moet het niet worden’ is tot daar aan toe, maar dat Belle psychologiseert als droeg
ze kennis van psychologische inzichten die sinds Freud opgang hebben gemaakt,
beschouw ik als een element dat vloekt met de historische couleur locale die hier zo
scrupuleus is aangebracht.
Dood en verlies, daar draait het in het werk van Doeschka Meijsing om. Steevast
vormen de dood van beminden en het verlies van de liefde de onderwerpen van haar
romans, apart maar vaker nog in combinatie. Tijger, tijger! (1980) ging er over, en
daarna Utopia (1982), De beproeving (1990), Vuur en zijde (1992), De weg naar
Caviano (1996) en De tweede man (2000). Wanneer Meijsing de twee samenbrengt,
is het verraad (het dominante thema van vroeg werk als Robinson en De kat achterna)
nooit veraf. Want of je nu sterft of de deur uitsluipt, je laat de levenden in de steek.
En die blijven achter met een schuldgevoel waarmee ze in het reine moeten zien te
komen. Zo grijpt het ene radertje van het zelfkwelmechaniek in het andere.
Over de liefde, Doeschka Meijsings nieuwe roman, laat zich in menig opzicht
lezen als de samenvatting van een heel oeuvre. Die indruk wordt nog versterkt door
de rol van de vertellende ik-figuur, de niet meer zo piepjonge Philippa (‘Pip’) van
der Steur. Na het stuklopen van haar derde langdurige relatie ziet zij zich gedwongen
tot een confrontatie met het verleden. Dat manifesteert zich altijd tersluiks dan wel
onverhoeds. Zo ziet Pip in een vlek op de parketvloer van haar nieuwe woning onder
meer de beeltenis van gymnastieklerares Buri Veerman, op wie ze als leerling van
een Haarlems meisjeslyceum hartstochtelijk verliefd raakte (een gegeven dat we
kennen van Robinson).
Kort tevoren is er een dvd in haar brievenbus beland, met daarop een
televisiedocumentaire van Buri's zoon Jan over een reis die hij samen met zijn moeder
naar haar Indische geboortegrond heeft gemaakt. Wanneer die filmbeelden Pip al te
diep in de kolk van haar herinneringen hebben gezogen, besluit ze iets aan de vlek
te gaan doen. Op de terugweg van Het Vloerenhuis achter een tonic gezeten, ziet ze
een uit de koers geraakte cementauto het caféterras op denderen. Nog net weet ze
haar eigen vege lijf en dat van twee andere vrouwen te redden, maar ze houdt aan
het incident wel een schedelbasisfractuur over. Laat ze nu achteraf te horen krijgen
dat een van de twee geredde dames uitgerekend Buri Veerman is!
Toegegeven, het is niet de meest subtiele manier om de rol van het toeval te
benadrukken. Maar als we Pips ongeluk symbolisch mogen duiden (en dat moeten
we wel met meer gebeurtenissen in deze roman), dan lijkt de boodschap helder: je
kunt wel denken dat je een pijnlijk verleden zorgvuldig hebt weggeborgen, maar
zodra je hersens flink door elkaar worden geschud komt er van alles naar boven dat
je voorgoed begraven dacht te hebben.
Er is nog een tweede front waar Pip de nodige treurarbeid en dodendienst moet
opknappen. Terwijl ze herstelt van het ongeluk, krijgt ze bezoek van haar drie broers.
Die zitten in hun maag met een stukje erfenis van de oude Van der Steur. Papa was
een man met twee gezichten, het ene het masker van een dorre
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ambtenaar, het andere getooid met de monkelende trekken van de flierefluitende en
sjacherende bon vivant. In die tweede hoedanigheid had hij, helemaal gratis en voor
niets, een vakantiehuis aan het Lago Maggiore weten te bemachtigen. Nu hij er niet
meer is, wordt het tijd dat onwettige bezit aan de rechtmatige eigenaar terug te geven.
Is de gevieren gemaakte reis naar het zuiden nog een nostalgische en min of meer
genoeglijke onderneming, bij aankomst blijkt hoe weinig er van het paradijs van de
jeugd rest.
Onze herinnering was tot brokstukken verworden, gaten in de muren,
ontbrekende tegels op de trap, brandnetels op de keukenvloer, een bouwval
die het had opgegeven van alles te bewaren. De schaduwen gleden om ons
heen, wij kregen niets te pakken.
Zo staat het er, opnieuw in een nadrukkelijk symbolisch vormgegeven beeld. Vroeger
is dood en laat zich niet meer tot leven wekken, al werken de drie broers en de ene
zus zich nog zo hard in het zweet om de vervallen woning weer tot een behouden
huis te maken. En ook het geheim dat hun vader mee in het graf heeft genomen, te
weten de verblijfplaats van een door hem op de kop getikt, aan Mantegna
toegeschreven schilderij, blijft buiten bereik.
Het is zonneklaar dat Pips liefdesverdriet en haar treurnis om alles wat ze aan het
Lago Maggiore mist én terugvindt, communicerende vaten zijn, zoals ook duidelijk
is dat ze in de oudere Buri Vermeer een plaatsvervanger zoekt voor de geliefde vader
die zich altijd weer aan het gezinsverband onttrok. Want van liefde, dood, verlies en
verraad is verraad, helaas helaas, de meeste. Dat wordt ze nog eens gewaar in een
finaal gesprek met haar oude vlam, die opbiecht dat zij op haar beurt verliefd was
op de Japanse commandant van het concentratiekamp waar ze als kind geïnterneerd
was. Het kettinkje dat ze van hem kreeg, overhandigt ze bij wijze van talisman en
zoenoffer aan Pip. En die is dan eindelijk bij machte zich neer te leggen bij de
heerschappij van de onverbiddelijke tijd.
Vijf jaar geleden hield Charlotte Mutsaers opruiming. Allerlei stukken, verhalen,
gedichten en wat ze nog meer los en vast in de laden van haar schrijftafel had liggen,
bracht ze bijeen in een met recht Bont geheten bundel (de titel verwijst overigens
ook naar de door Mutsaers bestreden handel in dierenvellen). Een uitspraak die ze
daar deed, herinner ik me nog goed. Ze beweerde niet veel op te hebben met het
genre van de vuistdikke roman waarin vandaag de dag zo menig collega-auteur
excelleert. Hoewel ook zij zelf met Rachels rokje een tamelijk omvangrijke roman
had geproduceerd, wilde ze zich er liever niet meer aan wagen. Voortaan hield ze
het bij de mirakels en mysteries dicht bij huis.
Nu is het vasthouden aan eerder ingenomen standpunten niet iets dat bij Charlotte
Mutsaers past. Sterker nog: ze verfoeit mensen die slaafs achter de
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consequenties van hun zogenaamde principes aan sjokken. En dus kwam er veertien
jaar na Rachels rokje een nieuwe roman, met de omvang van een slanke maar
niettemin stevige damesvuist.
Dat 461 bladzijden tellende boek spoort mooi met de uit Bont geciteerde
verzuchting. Koetsier Herfst is doortrokken van de hartstochtelijk beleden fascinatie
voor de wonderen die je bij wijze van spreken aan je ontbijttafel kunt aantreffen. Zo
vond Mutsaers in een huis-aan-huisblaadje een bericht over een telefoonengel: een
GSM die je in staat stelt een bericht in te spreken op een apparaat dat samen met een
dierbare dode ter aarde is besteld. Die vinding, in de handel gebracht door een slimme
Duitse firma, speelt een voorname rol in Koetsier Herfst, samen met de als een god
aanbeden Jorma Ollila, voormalig topman van Nokia, het echt bestaande Lobster
Liberation Front ter bevrijding van in heet water te koken kreeften, en een door
Osama Bin Laden geschreven gedicht dat via Google op internet te vinden is.
Wat in hemelsnaam hebben een mobieltje, dierenactivisme en de man achter de
aanslag op de Twin Towers met elkaar te maken? Voor Charlotte Mutsaers is het
verbazend eenvoudig. Al de genoemde elementen komen samen in de persoon van
Adolphe Klein alias Dora Dhont, dé vrouw in het leven van verteller Maurice Maillot.
De dag na zijn vijftigste verjaardag, op een moment dat de herfst van zijn leven
definitief begonnen is, wordt deze man wakker met het gevoel dat het tijd wordt zijn
vastgelopen bestaan weer in handen te nemen. Hij moet het geluk nu maar eens gaan
grijpen waar het zich bevindt. En zie, daar ligt het, in het Amsterdamse Vondelpark,
in de vorm van een groene Nokia die gestoken is in een imitatiezebraleren hoesje.
Het zaktelefoontje zet Maurice op het spoor van de al genoemde Adolphe, in wie
hij eerst een vriendin van de door hem gezochte Dora vermoedt, maar die al gauw
dezelfde blijkt als de felbegeerde vrouw. Dora, alias Do, is een overtuigde om niet
te zeggen fanatieke vegetariër en een moedige voorvechtster van dierenrechten.
Maurice, zelf een kind van ouders die levenslange gevangenisstraf kregen nadat ze
een bomaanslag hadden gepleegd op een circus waarvan de directeur een aftands
nijlpaard had geruimd, staat niet onsympathiek tegenover Do's strijdvaardigheid,
maar heeft er toch moeite mee zijn biefstukken en kabeljauwfilets om harentwille te
laten staan. En dat is niet de enige kwestie waarbij haar sterke opinies botsen met
zijn lankmoedigheid. Hij wil graag rechttoe, rechtaan geslachtsverkeer, maar zij
prefereert plasseks. Hij zou de kerstdagen het liefste doorbrengen bij kaarslicht en
aan een met damast gedekte tafel, maar zij laat hem achter op een Oostendse
hotelkamer omdat ze zo nodig op missie moet. Hij wil haar graag voor zich alleen,
maar kijkt voortdurend aan tegen het portret van Bin Laden, in wie Do niet alleen
een buitengewoon aantrekkelijke man ziet, maar ook de bewonderde auteur van het
melancholieke vers ‘Koetsier Herfst’ (dat door Mutsaers ten opzichte van Ashraf
Ynaz'rans vertaling op enkele plaatsen terecht verbeterd is).
Het optreden van Al-Kaida's alom gevreesde en verafschuwde leider is geen
lichtzinnige grap, maar een middel om een en ander op scherp te zetten. Zoals
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Mutsaers Maurice Maillot laat zeggen: je hebt feiten en je hebt ervaringsfeiten. Als
het legitiem is om waarde te hechten aan de eerste categorie, waarom zou de tweede
categorie bij het afwegen van goed en kwaad dan niet mee mogen doen? Dus neemt
Do het recht Bin Laden te koesteren als seksbom en dichter, om vervolgens de vraag
te stellen of de doden van Nine Eleven meer verontwaardiging moeten wekken dan
de ontelbare dieren en vissen die dagelijks voor ons plezier worden afgemaakt.
‘Sterre der Zee, help de vissers om zeep’, bad Charlotte Mutsaers jaren geleden
al. Hoewel ze bij de recente parlementsverkiezingen kandidaat was voor de Partij
voor de Dieren, zal zij, anders dan Do Dhont, niet zo gauw tot geweld overgaan.
Maar dat ze met Koetsier Herfst, hoe springerig, grillig en meeslepend ook, een
politiek statement heeft willen maken, is wel duidelijk. Hoewel ik er mijn wijting of
gehaktbal niet voor zal laten staan, kan mijn waardering voor deze roman blijken uit
het (ervarings)feit dat ik regelmatig op het puntje van mijn stoel heb gezeten, en dat
lang niet altijd van ergernis.
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Alice van Kalsbeek (Universiteit van Amsterdam)
Nederlands op niveau en andere finalisten
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
In deze kroniek vestig ik de aandacht op een aantal leergangen Nederlands als tweede
taal voor hoog opgeleide anderstaligen die de basis van het Nederlands beheersen.
In termen van het Europees Referentiekader gaat het om niveau B1 en hoger. De
hier besproken titels zijn ontwikkeld door medewerkers van de Universiteit Utrecht,
de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Langzamerhand
heeft iedere universiteit in Nederland zijn eigen NT2-leerlijn. We hebben immers
ook nog de Amsterdamse lijnen, waaruit onder andere de taakgerichte leergang Code
is voortgekomen, en niet te vergeten de ‘Delftse methode’.

Oudere NT2-lijnen
Wat zijn nu de kenmerken van al deze verschillende leerlijnen? Om die vraag te
beantwoorden moeten we even terug naar de tweede helft van de vorige eeuw. Een
belangrijke discussie die plaatsvond in de jaren tachtig van de vorige eeuw betrof de
vraag hoe mensen een vreemde taal leren. Verloopt dat proces net zo als het proces
van het leren van de moedertaal, of zijn er verschillen? De Amerikaanse
wetenschapper Krashen formuleerde in de tachtiger jaren de theorie dat er geen
wezenlijk verschil is tussen het leren van de moedertaal door een kind en het leren
van een vreemde taal door volwassenen. Wat taalleerders nodig hebben is veel input
van begrijpelijke taal. Grammatica hoeft niet expliciet onderwezen te worden, het
gaat om de input en interactie (aldus Krashen). Voor het Nederlands als tweede taal
leverde dat Nederlands voor buitenlanders op, ook wel ‘de Delftse methode’ (Delft
1984, 2005) genoemd. De nadruk ligt in deze methode op het leren van woorden.
Grammatica hoefde niet expliciet onderwezen te worden. In de herziene versie zijn
ten gevolge van het voortschrijdend inzicht dat alleen input niet voldoende is om een
taal te leren (daarvoor is ook het toetsen van output nodig) spreekopdrachten
toegevoegd en de grammatica is uitgebreid. In 2008 verscheen zelfs De Delftse
Grammatica.
Een tweede ontwikkeling op het gebied van het vreemdetalenonderwijs was die
van vormgericht naar functioneel, dus communicatief. Kern van de communicatieve
benadering zijn de veranderde denkbeelden over de functie van taal voor anderstaligen.
De communicatieve benadering ziet bestudering van de taal
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niet meer als doel op zich, een vreemde taal wordt ook niet meer uitsluitend geleerd
om literaire teksten te lezen, zoals in de grammatica-vertaalmethode het geval was,
maar taal is een middel om een boodschap over te brengen. De eerste communicatieve,
functioneel-notionele leergang voor het Nederlands als tweede taal was Code
Nederlands (Amsterdam 1990, 1996), ontwikkeld aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. In de herziene versie van Code Nederlands kreeg grammatica wel weer
een grotere plaats.
Hoewel we Help! (Utrecht 1988, 1998) niet kunnen karakteriseren als een
grammatica-vertaalmethode, ook in de eerste editie worden immers vaardigheden
(spreken, luisteren, lezen, schrijven) geoefend, is het accent dat op grammatica ligt
dermate groot dat het predikaat ‘communicatief’ op deze leergang niet van toepassing
is. Bij de herziening van Help! heeft wel een communicatieve facelift plaatsgevonden,
maar ook nu zou ik eerder de term ‘eclectisch’ voor dat materiaal gebruiken.
De herziene uitgaven van bovengenoemde leergangen verschillen aanmerkelijk
minder van elkaar dan de oorspronkelijke. Het eclecticisme domineert al een tijd de
leermiddelenmarkt. Door de entree van de taakgerichte benadering, waarvan Code
(2004) een exponent is, is er weer een duidelijke nieuwe lijn ontstaan. Het pleit voor
Amsterdam (dit keer een samenwerking tussen de beide universiteiten: VU en UvA)
dat ze wederom ijsbreker zijn geweest. En als eenmaal de trend is gezet, nemen
andere ontwikkelaars elementen over. Het materiaal dat in Groningen is ontwikkeld
bijvoorbeeld is opnieuw eclectisch, waarin volgens de auteurs ook ‘taakgericht’ is
geïncorporeerd. ‘Nijmegen’ heeft nog geen totale leerlijn op de markt gebracht, maar
een aantal onderdelen. Ook die kunnen we kenschetsen als eclectisch.1
Het zal u niet ontgaan zijn dat al deze ‘lijnen’ afkomstig zijn van Nederlandse
universiteiten. Er zijn natuurlijk ook Vlaamse universiteiten die reeksen van
leermiddelen ontwikkelen. Daarover meer in een volgende kroniek als de herziene
uitgave van Vanzelfsprekend is verschenen.

De finale
De finale helpt midden- en hoogopgeleide anderstaligen door te dringen
tot de verschillende kanalen van de Nederlandse media.
De speciaal door auteurs uitgezochte teksten en programma's geven een
realistisch en actueel beeld van het dagelijkse taalgebruik en sluiten aan
op de vier onderdelen van het Staatsexamen NT2 II: lezen, luisteren,
schrijven en spreken. De finale is daarom een goede voorbereiding op dit
examen,
zo staat op de achterflap van het boek vermeld. De eerste zin wekt de indruk dat dit
een leergang is met een speciaal karakter, die een introductie in de Nederlandse media
beoogt. Maar bij nadere kennismaking blijkt De finale een doorsnee leergang voor
anderstalige cursisten ‘binnen en buiten Nederland’, die de leerder brengt van niveau
B1 naar B2. De vaardigheden lezen, schrijven,
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luisteren en spreken komen alle vier aan bod. Het boek bestaat uit drie delen: Thema's,
Taalhulp en Grammatica. Deel 1 bevat negen thema's, onder andere ‘vervoer’, ‘vrije
tijd’, ‘typisch Nederlands’, ‘het klimaat’. De teksten zijn vrijwel allemaal authentiek.
De Taalhulp is bedoeld als ondersteuning bij het maken van de opdrachten. Er worden
strategieën aangereikt bij een aantal opdrachten, zoals ‘Statistische figuren
beschrijven’, ‘Creatief schrijven’, ‘Luisterstrategie bij radioberichten’. Deel 3 bevat
een uitgebreide grammatica met oefeningen. Omdat deel 2 en 3 samen ongeveer een
derde van het boek uitmaken is het boek een soort naslagwerk geworden. Je kunt je
afvragen of daar behoefte aan is, gezien het feit dat er al zoveel aparte naslagwerken
in de vorm van pedagogische grammatica's en (leer)woordenboeken zijn. Een voordeel
is natuurlijk wel dat in De finale taalhulp en grammatica gekoppeld zijn aan de
thema's en opdrachten, zodat het een geheel vormt.
Naast het boek is er materiaal beschikbaar via de methodesite
(www.staatsexamennt2.nl): audio- en videofragmenten, transcripten van de
luisterteksten, extra invuloefeningen, sleutels van de oefeningen en materiaal voor
de docent. Het luistermateriaal bestaat uit drie liedjes en links naar drie fragmenten
van @net.2 Bij deze fragmenten is het beeld vergroot wat ten koste van de kwaliteit
is gegaan. Het geluid van alle opnames is goed. Van twee liedjes zijn geen
audio-fragmenten opgenomen vanwege de rechten. Er is ook een aantal
voorbeeldfragmenten uit NT2-examens opgenomen. De aanvullende oefeningen op
de site zijn gatenteksten van de lees- en luisterfragmenten. Het materiaal voor de
docent is summier.
Zoals bijna alle recent gepubliceerde leergangen hinkt het materiaal wat betreft
de autonomie van de leerder op twee gedachten: aan de ene kant constateren de
auteurs dat het materiaal voor een groot deel zelfstandig kan worden doorgewerkt,
aan de andere bevelen ze aan de spreekopdrachten met een medecursist of een docent
te doen. Eerlijkheidshalve zeggen ze dat het boek het best tot zijn recht komt in
groepsverband. Eigenlijk is dit het dilemma van iedere taalcursus: de heersende
didactiek vereist een grote mate van zelfstandigheid, maar communiceren leer je nu
eenmaal door dat te doen en dat kan vooralsnog alleen met andere mensen.
De site van de uitgever vermeldt dat De finale prima aansluit op Help! 2. Hoewel
het nergens expliciet wordt verwoord, lijkt het boek een vervanging van Help! 3 te
zijn. De auteurs zijn evenals de auteurs van Help! verbonden aan het James Boswell
instituut en daar is het materiaal ook getest. De finale sluit volgens de auteurs aan
bij het Staatsexamen NT2-II. In dat examen worden de vier vaardigheden (luisteren,
lezen, spreken, schrijven) apart getoetst. Er wordt echter noch in het boek noch op
de site verantwoord wat precies de koppeling is naar het Staatsexamen: Wordt het
type opdrachten van het examen geoefend? Is er overeenkomst in typen teksten?
Komen de deelvaardigheden die beschreven zijn voor het Staatsexamen systematisch
aan de orde? Wordt er naar de eindtermen toegewerkt of is het bedoeld als materiaal
voor een korte voorbereidingscursus?
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De opdrachten in De finale zijn vrij traditioneel, bijvoorbeeld invuloefeningen, vraag
en antwoord, ‘Zet de zinnen in de passieve vorm’, ‘Wat zegt u?’, ‘Maak de zinnen
af’. De inhoud prikkelt de verbeelding ook niet echt, maar geeft wel een beeld van
wat veel Nederlanders doen: kamperen, fietsen, met de trein reizen, strijden voor een
beter milieu en Sinterklaas vieren, om maar eens wat te noemen. De finale biedt
weinig nieuws. Het is wel een bruikbaar boek voor het Nederlands als vreemde taal,
mits studenten toegang hebben tot internet. Alle audio- en videofragmenten en een
aantal oefeningen staan alleen op de methodesite.

Nederlands op niveau
Voor ongeveer dezelfde doelgroep is Nederlands op niveau gemaakt. Het beginniveau
wordt niet omschreven in termen van het Europees Referentiekader, het eindniveau
wel: B2, en dat impliceert het Staatsexamen NT2-II, dat ook eindterm van De finale
is. Nederlands op niveau bouwt voort op Nederlands in actie en vormt samen daarmee
een pakket om van niveau B1 op B2 te komen. Volgens de auteurs is Nederlands op
niveau ontwikkeld
voor hoogopgeleide, zelfstandige en actieve leerders en docenten. [...]
Zowel de docent als de medestudenten spelen in deze methode een
belangrijke rol in het leerproces. Voor zelfstudie is dit boek minder
geschikt. Voor studenten extra muros [...] is deze methode ook bruikbaar
ten behoeve van de taalverwerving; voor de bestudering van het Nederlands
op wetenschappelijk niveau zullen aanvullingen noodzakelijk zijn
(Docentenhandleiding, 5).
Nederlands op niveau bestaat uit een boek met dvd en een methodesite. Alle
vaardigheden, woordenschat en grammatica worden in deze methode geoefend in
acht hoofdstukken die als titel een adjectief hebben: Nieuwsgierig???, Verrassend!,
Positief, Agressief, Ongelooflijk, Geïntegreerd, Verstandig, Kritisch. Een verfrissende
aanpak na jaren overspoeld te zijn met thema's als ‘vervoer’, ‘wonen’, ‘eten’ enzovoort
of hoofdstukken met titels als ‘Zo gezond als een vis’ en ‘Nou dat weer’. Of de vlag
de lading dekt, is een tweede. Bij een titel als ‘geïntegreerd’ is het niet zo moeilijk
de teksten te laten aansluiten, maar bij ‘verrassend’ kan ik me voorstellen dat het de
auteurs enig zoekwerk heeft gekost om de verzameling teksten te vinden die ze
daarbij hebben geplaatst: over de imam zonder baard en in pak, over de Marokkaanse
vrouw die geen druif kan proeven op de markt omdat het Ramadan is, over esthetische
chirurgie, ‘Chinees rekent met een ander brein dan westerling’ en een fragment uit
Joe Speedboot. Goed gekozen teksten die allemaal iets met ‘verrassend’ te maken
hebben, maar onderling weinig overeenkomsten vertonen qua thematiek. En dat
betekent dat ook het vocabulaire van al die teksten verschillend is en niet terugkomt
in de rest van het materiaal. Dat kan een nadeel zijn van deze aanpak.
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Als bijlagen bevat het boek korte instructies bij grammaticale onderwerpen met
oefeningen, een correctiemodel voor schrijfopdrachten, een sleutel, extra opdrachten
bij grammatica, lijsten van onregelmatige werkwoorden en een checklist portfolio
B2 (van www.taalportfolio.nl). De hoofdstukken lopen op in moeilijkheidsgraad,
zowel wat betreft de teksten als in de spreek- en schrijfoefeningen en de grammatica.
De methodesite is een beetje lastig te vinden: www.coutinho.nl, dan ‘studiehulp’
aanklikken, vervolgens ‘uitgaven met ondersteuning op het web’ en ten slotte de titel
van het boek. Op de site staan oefeningen, grammatica en vocabulaire volgens de
inleiding, maar het zijn bijna allemaal grammatica-oefeningen. Het is een heel
gebruiksvriendelijk systeem met feedback op drie niveaus: ‘controleer’, ‘hint’, ‘goede
antwoord’. Soundbites bevatten links naar fragmenten van internet, filmpjes of
audiofragmenten van tv-programma's over actuele onderwerpen.
De dvd bevat elf gevarieerde en interessante fragmenten, voornamelijk ontleend
aan tv-programma's, onder andere aan ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en ‘Schepper en
Co’. Ook de telefilm ‘Electriek’ staat er op.
De docentenhandleiding kan aangevraagd worden via internet. U krijgt dan een
pdf-bestand (alleen lezen) per e-mail toegezonden. Hij bevat een uitgebreide
verantwoording over de gekozen aanpak, suggesties per les, transcripten van audioen videofragmenten en toetsen bij ieder thema. Daarnaast zijn er nog werkbladen
voor speelse, mondelinge oefeningen.
Het belangrijkste uitgangspunt in deze leergang voor de didactiek is het sociaal
constructivisme. Het sociaal constructivisme is erg in zwang en vormt de basis van
veel moderne leergangen en onderwijsvernieuwingen. Het ziet leren als een sociaal
proces, waarbij studenten samen kennis verwerven en verwerken en vaardigheden
ontwikkelen; samen betekenissen construeren. De taakgerichte aanpak is op het
gebied van het leren van een vreemde taal de toepassing bij uitstek van de
sociaal-constructivistische opvattingen. De auteurs van Nederlands op niveau spreken
echter nergens van taken, de methode is niet taakgericht, althans wordt niet als zodanig
gepresenteerd. Wat is dan het constructivistische aan Nederlands op niveau? Dat zit
volgens de auteurs in het feit dat studenten moeten overleggen met elkaar, samen tot
oplossingen komen en dingen aan elkaar uitleggen. Die opdrachten staan er inderdaad
in, naast heel veel ‘gewone’ oefeningen. Bij grammaticale onderwerpen die al eerder
aan de orde kwamen is dit principe uitgewerkt doordat studenten aan de hand van
een aantal voorbeelden de regel moeten ontdekken. Tot zover het constructivisme.
Woordenschat is de zwakste schakel van deze methode. Voor de selectie zijn de
auteurs ‘op eigen ervaring’ afgegaan, naar zij zeggen bij gebrek aan lijsten na de lijst
van de 2000 meest frequente woorden. Er bestaat echter ook nog een lijst met
ongeveer 5000 woorden van Hazenberg & Hulstijn (1996)3 en de Woordenlijst
Academisch Nederlands (Giezenaar & Schouten 2002)4, die 1484 woorden bevat die
geselecteerd zijn uit een corpus met academische teksten. In
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Nederlands op niveau wordt onderscheid gemaakt tussen ‘stervocabulaire’ (woorden
die bij het thema van een tekst aansluiten maar niet in de tekst voorkomen) en
‘vocabulaire’ (woorden die wel in de tekst voorkomen). Dit onderscheid wordt niet
overtuigend verantwoord: beide soorten woorden moeten studenten kunnen gebruiken,
maar van de sterwoorden moeten ze meer informatie opzoeken. Hoezo? Andere
vragen zijn: Waarom worden woorden die in de tekst voorkomen ook nog eens apart
omschreven? Welke woorden worden geoefend? Hoeveel worden er aangeboden die
niet in het Basiswoordenboek (De Kleijn & Nieuwborg 1996) staan? Wat is de totale
woordenschat van Nederlands in actie en Nederlands op niveau?
Nederlands op niveau is een geïntegreerde leergang met een aantal verfrissende
dingen en zo oogt het boek ook, vooral door het groen dat als steunkleur is gebruikt,
en door de foto's van koeien, fietsen en skûtsjesilen op de omslag. Ondanks de
kanttekeningen is de methode een aanwinst voor het Nederlands als tweede/vreemde
taal.

Dixi!
Bij uitgeverij Coutinho zijn twee herzieningen uitgekomen van eerdere publicaties:
Dixi! en Nota bene!
Dixi! is een cursus spreekvaardigheid voor hoogopgeleide cursisten. Het boek
bestaat uit vier hoofdstukken die ieder een specifieke - volgens de auteurs moeilijke
- spreeksituatie weergeven: Discussie, Vergadering, Tweegesprek en Monoloog. Het
sluit aan bij niveau B2 van het Europees Referentiekader.
Aangezien in de lessen vaak te weinig tijd overblijft om gericht te oefenen
in spreekvaardigheid, bevat dit boek veel opdrachten die gericht zijn op
functionele situaties, met daarin soms ook speciale aandacht voor
woordgebruik, uitspraak en prosodie of grammaticale kwesties (9).
Een van de aannames van dit boek is dus: verkeerd ‘time management’ van docenten.
De auteurs stellen vast dat spreekopdrachten vaak de sluitpost vormen van het
onderwijs Nederlands als vreemde/tweede taal en daarom besluiten ze tot het maken
van een boek met uitsluitend spreekopdrachten. Maar of hiermee het probleem wordt
opgelost is nog maar de vraag. Het gebruik van dit boek, dat geen integrale leergang
is, maar uitsluitend op spreekvaardigheid gericht is, vereist immers een nog efficiënter
gebruik van de beschikbare tijd, je moet het er namelijk naast doen.
Spreek- en gespreksvaardigheid vormen de basis van Dixi! De auteurs spreken
over algemene spreekvaardigheid met een zakelijk tintje. Er zijn spreekoefeningen,
algemene oefeningen, woordenschatoefeningen, grammaticaoefeningen en hier en
daar een uitspraakoefening. De oefeningen lopen op in moeilijkheidsgraad van
gestuurde naar meer open opdrachten. De laatste opdracht is het moeilijkst: een
presentatie houden.
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Er is expliciete aandacht voor taalhandelingen, waarbij steeds genuanceerder vormen
worden aangeboden. ‘Een mening geven’ en ‘een mening vragen’ bijvoorbeeld komen
eerst aan de orde. Later komen ‘een tegenwerping maken (vriendelijk)’, ‘een
tegenwerping maken (neutraal)’, ‘uitleg vragen’, ‘vragen om verduidelijking’.
Wijzigingen ten opzichte van de eerste druk: teksten zijn vervangen omdat de
oude gedateerd waren; opdrachten zijn ‘in een nieuw jasje gestoken’; er zijn uitspraaken prosodieoefeningen toegevoegd en aan het gebarensysteem dat wordt aangeboden
voor de correctiefase zijn twee gebaren toegevoegd. Dixi! is geschikt voor de aparte
lessen spreekvaardigheid en voor cursussen met een specifiek doel.

Nota bene!
De eerste druk van Nota bene! dateert van 1997. Tien jaar is het boek gebruikt door
gevorderde leerders van het Nederlands, voornamelijk hoog opgeleid. Op basis van
die ervaringen is het boek herzien: de opbouw is ingrijpend gewijzigd en veel teksten
zijn vervangen vanwege de actualiteitswaarde.
Het uitgangspunt is dat cursisten zich door middel van functionele
schrijftaken meer bewust worden van aspecten die een rol spelen bij het
schrijfproces, zoals het doel van de tekst, de lezer, de stijl, conventies en
het aanbrengen van een goede structuur (11).
Er worden twee manieren van schrijven behandeld: ‘bottom-up’ en ‘top-down’. Voor
beide werkwijzen worden bouwplannen toegelicht en er zijn oefeningen bij. Belangrijk
zijn ook de begrippen ‘creatief produceren’ en ‘kritisch reviseren’. Met ‘creatief
produceren’ bedoelen de auteurs ‘Snel, associatief en onbekritiseerd schrijven. Het
voornaamste doel is ideeën opschrijven en uitwerken, zonder stil te staan bij tekstuele,
stilistische en grammaticale onvolkomenheden’. Een opdracht daarbij is bijvoorbeeld:
‘Schrijf in tien minuten een tekst over uw geboortestad of woonplaats. Schrijf volgens
het concept “creatief produceren” zoals hierboven omschreven’. Er wordt geen
aandacht besteed aan literair, creatief schrijven, voornamelijk aan zakelijk schrijven.
De invloed van het Staatsexamen doet zich ook hier gelden. Het procesgerichte komt
ook tot uiting in opdrachten voor zelfreflectie en een lijst voor zelfcorrectie, aan de
hand waarvan studenten hun teksten kunnen reviseren. Studenten moeten bijvoorbeeld
reflecteren op het gebruik van tussenkopjes: ‘Wat is de functie van dergelijke kopjes?
Gebruikt u wel eens kopjes? Zo ja, in wat voor teksten?’ Het is de bedoeling dat
cursisten ook elkaar beoordelen.
Het boek bestaat nu uit twee delen: Schrijfvaardigheid en Naslagwerk. In het eerste
deel wordt door middel van vier modules aandacht besteed aan schrijven als proces:
Schrijven als proces, Structuur in teksten, Stijl, Brieven. De ordening is niet anders
dan in de eerste uitgave: van woorden en zinnen via alinea's naar brieven en teksten.
De oefeningen gaan van herkenning naar toepassing.
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Voorbeelden van herkenningsopdrachten zijn: ‘Wat zijn de kernzinnen van de
volgende alinea's?’, ‘Vervang de herhalingen in de volgende teksten door
verwijswoorden’, ‘Vul in de volgende tekst verwijswoorden in’, ‘Zoals u hieronder
kunt zien, wordt een tekst onaantrekkelijk als men niet gebruikmaakt van
verwijswoorden. Maak er een leesbare tekst van door verwijswoorden te gebruiken.’
Er is een grote variatie aan oefenvormen. Het gedeelte naslagwerk (139-232) bevat
informatie over grammaticale onderwerpen: het woordenboek, spelling, interpunctie,
samenstellingen, prefixen en suffixen, werkwoorden, subject en persoon,
verwijswoorden, ‘het’ en ‘er’ als subject, lidwoorden, verbindingswoorden, zinsbouw.
De naslagonderwerpen bevatten informatie over het onderwerp, dat geïllustreerd
wordt aan de hand van korte teksten en geoefend met enkele oefeningen op zins- of
tekstniveau. Er zijn bijlagen over de volgende onderwerpen: De afwerking van een
werkstuk, Controlevragen en een Correctiemodel.
Volgens de auteurs is Nota bene! een doe-boek. Inderdaad vormen de 115
opdrachten een rijke bron om oefenmateriaal uit te putten. Een groot deel van het
boek echter gaat óver schrijven, waardoor het boek ook het karakter van een
naslagwerk heeft. Deze combinatie maakt het een - mooi uitgevoerde - complete
cursus schrijfvaardigheid. Nota bene! kan gebruikt worden vanaf niveau B2 tot C1.
Ten slotte wijs ik nog op twee uitgaven die ook bedoeld zijn voor studenten op een
hoog niveau. De eerste is een grammaticaboek: Nederlands in structuren. Het is geen
gewoon grammaticaboek, maar een boek waarin de lezer wordt uitgenodigd zelf na
te denken over de verschillende taalstructuren, geleid door een spel van vragen en
antwoorden. Dit in navolging van de Griekse filosoof Socrates, vandaar de subtitel
Socratische grammatica NT2 met oefeningen. De vragen horen bij een korte tekst
waarin de taalstructuur wordt geïllustreerd. Omdat de vragen gevolgd worden door
de antwoorden, lijkt de beste manier van werken het vraag-en-antwoordspel door
een docent met studenten te laten uitvoeren, terwijl de studenten het boek dicht
houden. Daarna kunnen ze het nog eens lezen en de oefeningen maken.
De tweede publicatie is het Handboek Spraakkunst. Het is een beknopt overzicht
van grammaticale termen zoals die in de ANS worden beschreven, een soort mini-ANS.
Het boek bestaat uit vier delen: Het woord, De constituent, De zin en Algemene
verschijnselen en bevat ook een vertaling van de termen in zes talen. In het Handboek
staan vragen bij de onderwerpen, daarnaast is er een apart boek met oefeningen. De
oplossingen bij de oefeningen en mogelijke antwoorden bij de vragen uit het boek
staan op de methodesite: www.woltersplantyn.be/handboekspraakkunst.
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Besproken titels
& GHISLAINE GIEZENAAR, Dixi! Cursus spreekvaardigheid voor
hoogopgeleide anderstaligen. Tweede, herziene druk. Bussum, Coutinho, 2007,
132 pp. ISBN 97890469007. €16,50.
BAKX, JOSÉ, Lidy Zijlmans, Marij Bernards & Annemiek de Vries, Nota bene!
Cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide cursisten. Tweede, herziene
druk. Bussum, Coutinho, 2007, 239 pp. ISBN 9789046900680. €24,50.
BEERSMANS, MAUD & WIM TERSTEEG ET AL., De finale. Voorbereiding op
het Staatsexamen NT2-11. Amsterdam, Boom, 2007, 226 pp. ISBN
9789085064985. €29,50. Methodesite: www.staatsexamennt2.nl.
BOER, DE, BERNA & BIRGIT LIJMBACH, Nederlands op niveau. Methode NT2
voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum, Coutinho, 2007, 284 pp. ISBN
9789049600673. Boek en dvd €39,50. Methodesite: www.coutinho.nl.
SCHRYVER, DE, JOHAN, Walter Haeseryn & Gijsbert Rutten, Handboek
Spraakkunst. Mechelen, Wolters Plantyn, 2007, 295 pp. ISBN 9789030187530.
€35.
SCHRYVER, DE, JOHAN & WALTER HAESERYN, Oefenboek Spraakkunst.
Mechelen, Wolters Plantyn, 2007, 98 pp.
ISBN 9789030192688. €12,95. www.woltersplantyn.be/handboekspraakkunst
WUYTS, AN, Nederlands in structuren. Socratische grammatica NT2 met
oefeningen. Leuven/Voorburg, Acco, 2007, 191 pp. ISBN 9789033466199.
€21,80.
BAKX, JOSÉ

Eindnoten:
1 Om de keuze uit de grote schat aan NT2/NVT-leermiddelen te vergemakkelijken heeft het
Steunpunt Nederlands als vreemde taal een aantal trajecten samengesteld bij de zes profielen
van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (www.snvt.org/cnavt).
2 @net. Tien videolesen:
http://atnet.snvt.org.
3 Deze lijst is niet gepubliceerd, maar wel verkrijgbaar.
4 Giezenaar, Ghislaine & Edith Schouten: Wijze woorden. Woordenlijst Academisch Nederlands
met idioomoefeningen. Amsterdam, Intertaal, 2002.
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Besprekingen en aankondigingen
Roomse ruzie. De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe
Gemeenschap. Bezorgd door Sjoerd van Faassen en Salma Chen.
Beeldredactie Bernard Asselbergs. Nijmegen/Den Haag, Van
Tilt/Letterkundig Museum, 2007. Achter het Boek 40. 512 pp. ISBN 978
90 77503 74 4. €34,90.
Als de tijdgeest zich tijdens het interbellum in Nederland ergens liet betrappen, was
dat in het door jong-katholieke auteurs opgerichte ‘maandschrift voor katholieke
reconstructie’ De Gemeenschap (1925-1941). Het bood een publicatie-mogelijkheid
aan een bont gezelschap, aanvankelijk aangevoerd door een hecht groepje
Utrechtenaren: Jan Engelman, Albert Kuyle (pseudoniem van Louis Kuitenbrouwer),
diens broer Henk Kuitenbrouwer en Willem Maas. Naast het tijdschrift bestond vanaf
1925 een gelijknamige uitgeverij, die evenals het blad opviel door een moderne
vormgeving en aandacht voor beeldende kunst, architectuur, muziek en film - in die
tijd een bijzonderheid die, tegen de heersende verzuiling in, ook niet-katholieken
aantrok. Behalve ‘roomsen’ als Anton van Duinkerken, Albert Helman, Pierre Kemp
en Antoon Coolen publiceerden onder meer de andersgezinden H. Marsman (enige
tijd in katholiek vaarwater), F. Bordewijk en J. Slauerhoff in en bij De Gemeenschap.
Vooraanstaande katholieke kunstenaars als Jozef Cantré, Charles Eyck, Joep
Nicolas, Otto van Rees, Lambert Simon en Hendrik Wiegersma werkten regelmatig
mee aan het tijdschrift en de boekuitgaven. De redactieburelen waren ontworpen
door Sybold van Ravesteyn en behalve Eyck en Simon hadden de architect Gerrit
Rietveld en de filmer Jan Hin een tijd lang hun atelier in het pand op Oude Gracht
55. Het leek een hechte vriendenclub en zo zag de uit Bergen op Zoom afkomstige
ex-seminarist Van Duinkerken het gezelschap ook, tot het vanaf 1930 scheuren begon
te vertonen en eind 1933 luidruchtig uit elkaar spatte. De scheuring leidde tot de
oprichting van het concurrerende maandblad De Nieuwe Gemeenschap, geleid door
de broers Kuitenbrouwer, Jan Derks, A. den Doolaard, Ad. Sassen en Gabriël Smit.
Vanaf januari 1934 maakte het De Gemeenschap en zijn bekendste redacteuren, Van
Duinkerken en Engelman, het leven zuur, tot het na het decembernummer 1936
abrupt ophield te verschijnen. Omdat het tijdschrift zich allengs meer in fascistische
richting
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bewoog, hadden Den Doolaard en Smit begin 1935 de redactie verlaten.
Het verhaal van deze splitsing is naast een boeiend stukje literatuurgeschiedenis
ook een interessant stukje mentaliteitsgeschiedenis. De Gemeenschap bezat via zijn
redacteuren en medewerkers een breed netwerk van contacten in de katholieke pers,
katholieke politieke groeperingen, het literaire circuit en de kunstwereld. Behalve
botsende inzichten over de verhouding tussen religie en kunst, esthetiek en sociaal
engagement, de katholieke emancipatie en het corporatisme, vonden in het blad ook
verschillende visies op de rol van het opkomende Italiaanse en Duitse fascisme een
plaats. De scheuring was echter vooral te danken aan de artistieke en persoonlijke
incompatibiliteit tussen Engelman - voorstander van een niet door religie belemmerde
artistieke vrijheid - en Kuyle - die voor een militant religieus en sociaal engagement
koos en zich in De Nieuwe Gemeenschap als anti-semiet en fascist profileerde.
Roomse ruzie is een voorbeeldig complete documentatie over de strijd der geesten
die tot de splitsing leidde en daarna voortduurde tot De Nieuwe Gemeenschap ter
ziele ging. De rijk geïllustreerde en degelijk geannoteerde dossiervorm die werd
gekozen doet denken aan de befaamde Van Ostaijen- en Gorter-documentaties van
Gerrit Borgers en Enno Endt, en garandeert een zelfde volledigheid en
toegankelijkheid van het relevante materiaal, dat grotendeels afkomstig is uit het
archief van Anton van Duinkerken. Het eigenlijke dossier - honderd-vierenzestig
documenten, waaronder naast tijdschriftartikelen en prospectussen veel
brieffragmenten - loopt van januari 1931 tot februari 1937. Het wordt aangevuld met
een afdeling bijlagen, waarin de uitvoerige sociale begingselprogramma's van beide
bladen zijn opgenomen. De belangrijkste kemphanen en twistpunten worden in de
inleiding overzichtelijk op een rijtje gezet.
- Arie Pos

Loet Swart, De articulatie van de mystieke omvorming in ‘Die geestelike
Brulocht’ van Jan van Ruusbroec. Nijmegen, Vantilt, 2006. ISBN 907 75
036 09, €39,90.
Dit boek van Loet Swart over Jan van Ruusbroecs meeste bekende mystieke geschrift,
de Geestelike Brulocht, bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een algemene inleiding
die bestaat uit een zorgvuldig overzicht van heel het Ruusbroeconderzoek (achterin
gecomplementeerd door een zeer volledige en nuttige bibliografie van
Ruusbroecstudies) en daarna een schets van de eigen plaats van deze studie daarin.
Het tweede deel is een doorlopend commentaar op de hele tekst van de Geestelike
Brulocht, het derde deel een systematische analyse van het hoofdonderwerp van de
Geestelike Brulocht, van de strategieën die Ruusbroec gebruikt om dat onderwerp
aan zijn publiek te presenteren en van de functie van de tekst zoals die daaruit af te
leiden is.
In de algemene inleiding legt Swart uit dat hij met zijn boek een bijdrage wil
leveren aan de spiritualiteitstheologie, de wetenschappelijke studie van opvat-
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tingen over de geestelijke structuur en ontwikkeling van de religieuze mens. Wat hij
concreet wil doen, is zo precies mogelijk beschrijven hoe Ruusbroec in de Geestelike
Brulocht zijn opvattingen over de geestelijke omvorming van de mens formuleert,
of in de terminologie van Swart ‘articuleert’. De auteur benadrukt daarbij een aantal
punten. Zijn hoofdonderwerp is de mystieke omvorming, omdat dat naar zijn
overtuiging het belangrijkste onderwerp is dat Ruusbroec wil bespreken. Swart wil
dat onderwerp in één werk onderzoeken en niet in het hele oeuvre zoals eerder steeds
gedaan is, omdat hij er niet van overtuigd is dat Ruusbroecs denken tijdloos is. Op
deze manier wordt een fundament gelegd voor een vervolgstudie naar mogelijke
ontwikkelingen in het oeuvre van Ruusbroec. Ten slotte legt Swart er heel veel nadruk
op dat hij niet in staat is de fenomenen te onderzoeken waarover Ruusbroec spreekt,
maar dat hij slechts kan onderzoeken met welke talige middelen de mysticus over
die fenomenen schrijft. Hij heeft dus een taalobserverende methode nodig (45). De
facto gebruikt hij er verscheidene.
In het commentaar maakt Swart gebruik van de taalbeheersing, meer in concreto
van de discoursanalyse. Geïnspireerd door een studie van Henk Pander Maat1
onderscheidt hij de eenheden waaruit de gedachtegang bestaat die in de tekst wordt
ontwikkeld. Deze noemt hij constituenten en hij onderscheidt redactionele
constituenten (met een metacommunicatieve functie die het publiek de weg wijzen
door het vertoog), thematische constituenten (namelijk beschrijvingen en
uiteenzettingen) en constituenten met een hoofdhandeling (waarin wordt aangegeven
wat het publiek met de informatie uit de thematische constituenten moet doen of wat
het ervan moet vinden). Soms geeft hij aan hoe constituenten grotere verbanden
vormen (sequenties), heel vaak laat hij zien hoe constituenten weer in kleinere
eenheden te verdelen zijn (schakels en stappen). Door de tekst op deze manier
systematisch van voor naar achter te analyseren geeft Swart een uitermate heldere
en indrukwekkende beschrijving van de inhoud en de opbouw van Ruusbroecs
meesterwerk. Volgens mij is er tot nu toe geen betere analyse van de inhoud van de
Brulocht gemaakt dan deze.
Door die gedetailleerde aandacht voor elk facet van de opbouw en de inhoud van
de Geestelike Brulocht dreigt echter het gevaar dat de lezer van Swarts boek verdrinkt
in de gegevens en niet meer in staat is hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Daarom
kiest de auteur in zijn systematische analyse voor een globalere aanpak. In dit geval
laat hij zich inspireren door de narratologie en de semiotiek, met name door het werk
van Joseph Courtés.2 Swart kiest voor een narratologisch model omdat volgens hem
de kern van de inhoud van de Geestelike Brulocht en die van verhalen dezelfde is,
namelijk een transformatie (339). Op basis van dat model beschrijft hij eerst welke
stadia en verschijnselen Ruusbroec onderscheidt in de weg van de mens naar mystieke
eenwording met God. Daarna gaat hij in op de wijzen waarop Ruusbroec dat proces
in taal vastlegt. Daarbij krijgen de rol van de ‘leraar’ en van de ‘leerling’ zoals die
door de tekst worden opgeroepen, veel aandacht. En van daaruit gaat Swart ten slotte
in op de functie van de tekst. Die is volgens hem mystagogisch. Ruusbroec wil niet
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zozeer intellectuele kennis verstrekken over het mystieke omvormingsproces, hij wil
veeleer dat proces zodanig beschrijven dat mensen die het doormaken, met behulp
van zijn tekst hun ervaringen kunnen duiden en zo een steun krijgen om niet te
verdwalen maar verder te groeien naar de eenwording met God. Het gaat dus niet
om kennis maar om ervaring. Vandaar ook Ruusbroecs regelmatige waarschuwingen
om wat vreemd lijkt, niet direct te verwerpen. Voor een deel gaat de Brulocht over
zaken die onbegrijpelijk zullen blijven voor wie ze niet zelf ervaren heeft.
Swarts boek is een rijke studie. Ik heb al aangegeven dat ik zijn commentaar
uitzonderlijk goed vind. Ook in de systematische analyse is zeer veel waardevols te
vinden, met name met betrekking tot Ruusbroecs wijze van schrijven: hoe hij
informatie ordent, structureert, van lading voorziet, hoe hij niveaus van geestelijke
ontwikkeling aangeeft via gevarieerde herhaling en hoe genuanceerd en precies zijn
woordenschat is. In terzijdes is in het hele boek een schat aan woordstudies te vinden
en heel precieze beschrijvingen van de inhoud en het gebruik van bepaalde termen.
Jammer is alleen, dat die zeer moeilijk terug te vinden zijn. Een register van besproken
termen zou deze kleine onderdelen van het boek veel toegankelijker hebben gemaakt.
Daarnaast vind ik Swarts beschrijving van de Geestelike Brulocht als mystagogisch
geschrift zeer geslaagd. Dit onderdeel van zijn werk lijkt mij zowel waardevol voor
onderzoekers die proberen de inhoud van Ruusbroecs tekst te doorgronden als voor
diegenen die deze tekst willen gebruiken in hedendaagse situaties waarin mensen
naar spirituele verdieping zoeken.
Aan de ene kant vind ik Swarts werk dus voorbeeldig. Aan de andere kant is het geen
makkelijk toegankelijk boek. Swart heeft een fraaie, heldere stijl, maar hij gebruikt
veel termen, met name in de systematische analyse, en dat maakt zijn presentatie
soms wat omslachtig en soms is herlezing noodzakelijk om de gedachtegang te
kunnen volgen. Ter verdediging van het boek dient daar wel bij gezegd dat Swart
naar de uiterste helderheid streeft en dus jargon nodig heeft om genuanceerd
onderscheidingen te kunnen aanbrengen en te kunnen aanduiden waarover hij het
precies heeft. Hierover merkt Swart zelf op dat het ‘vergaand gespecialiseerde en
soms afschuwelijke jargon’ een groot nadeel is van de semiotische verhaalanalyse
(339). Hij heeft geprobeerd zich op dit punt te beperken en over het algemeen is dat
gelukt. De lezer dient er echter op bedacht te zijn dat de auteur eenzelfde fenomeen
soms met verschillende termen benoemt en dat soms de betekenis van een term pas
later wordt uitgelegd. Zo wordt op pagina 342 het begrip ‘subject van toestand’
geïntroduceerd maar wordt op pagina 405 en 408 voor hetzelfde de term ‘statisch
subject’ gebruikt zonder dat de identiteit van die termen wordt aangegeven. En de
term manipulatie wordt op pagina 343 voor het eerst gebruikt maar pas op pagina
345 uitgelegd.
De lezer moet dus bij lezing van de systematische analyse zeer alert zijn. Ik heb mij
afgevraagd of dat komt doordat Swart voor dit deel een onjuiste keuze zou
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hebben gemaakt. Zoals al aangegeven kiest hij voor de narratologie omdat zowel in
verhalen als in de Brulocht de transformatie het kerngegeven is. Op dit punt bestaat
echter hooguit analogie en geen echte overeenkomst en er zijn dan ook heel wat
plaatsen waar Swart relativeringen moet aanbrengen bij zijn uitgangspunt (vergelijk
351, 353, 357, 378). Heel vaak echter zijn zijn observaties juist door zijn uitgangspunt
buitengewoon treffend en mij in elk geval heeft Swart de ogen geopend voor het
enorme belang van het verhalende in beschouwende of instruerende teksten. Zijn
keuze is uiteindelijk dus heel goed verdedigbaar.
Voor Ruusbroeckenners is Swarts boek een goudmijn. Mensen die Ruusbroec niet
kennen, zullen aan Swarts werk voor een deel een goede gids hebben, maar op een
bepaald niveau haken die lezers waarschijnlijk af. Maar ja, ook de Geestelike Brulocht
verwerkt niemand in een keer geheel. In dit verband lijkt het overigens zinvol een
van mijn leeservaringen te vermelden. Ik ben een redelijk kenner van de Brulocht.
Als ik aan de tekst denk, dan kan ik de structuur voor een aanzienlijk deel in mijn
geheugen terugroepen omdat Ruusbroec behalve zijn hoofdindeling in drie levens
die elk vier onderdelen kennen, allerlei andere geheugensteuntjes aanbiedt. Zo ordent
hij in het werkende leven de bespreking van de komst van Christus door verleden,
heden en toekomst te onderscheiden en gebruikt hij in het innige leven bij de
bespreking van Christus' komst in het hart de jaarlijkse gang van de zon door de
dierenriem als ordeningsprincipe. In Swarts commentaar vallen dit soort structuren
ten enen male niet op. Eerst stoorde mij dat, maar nu denk ik dat het onvermijdelijk
is. Het gaat Swart om de onderliggende strategieën. Als je die uiteenrafelt is een
onvermijdelijke consequentie dat de opvallende trekken van de ‘oppervlaktestructuur’
niet volledig scherp worden. De focus is daar immers niet op gericht. En in tweede
instantie komen alle zaken die opvallen bij aandachtig maar niet ‘filerend’ lezen ook
bij Swart aan de orde en meestal adequaat. Er zijn een paar plaatsen waar ik denk
dat zijn kennis van de middeleeuwse denkwereld net te klein is voor een correcte
analyse, maar dat betreft steeds details die de waarde van het geheel geenszins
aantasten.
Voor Ruusbroeconderzoekers is er dus heel veel te halen in Swarts boek. Maar
als afsluiting zou ik het tevens van harte willen aanbevelen bij iedereen die onderzoek
doet naar het functioneren van teksten van welke aard dan ook. Swart heeft op heel
originele wijze methoden uit taal- en literatuurwetenschap benut om een type tekst
te analyseren dat tegenwoordig zelden dit soort aandacht krijgt. Daarnaast is hij
methodologisch uitermate zorgvuldig en legt hij heel precies uit waarom hij wat doet.
Zijn boek biedt daarom ook vele mogelijkheden om na te denken over verdere
uitdieping van tekstanalytische begrippenapparaten en over nieuwe mogelijkheden
voor interdisciplinaire tekstanalyse.
Ik wens het heel veel lezers toe. Die verdient het.
- Paul Wackers
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Frank Ankersmit, De sublieme historische ervaring. Groningen, Historische
uitgeverij, 2007, 433 pp. ISBN 978 90 6554 113 €34,95.
In zijn essay ‘Vom Nutzen und Nachtheil der Historie fürs Leben’ onderscheidt
Friedrich Nietzsche drie types van geschiedschrijving: een activerend
monumentalische die de lezer wil aanzetten om naar belangrijk geachte doelen te
streven; een antiquarische die tracht het verleden vererend te bewaren en een kritische,
die wordt beoefend door de lijdende mens op zoek naar bevrijding. Het meest recente
boek van Frank Ankersmit, de meest invloedrijke filosoof van de geschiedschrijving
in het Nederlands taalgebied (sinds 1974 verbonden aan de Rijksuniversiteit te
Groningen, sinds 1992 als hoogleraar in de theorie van de geschiedschrijving en
thans als hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis) behoort tot het derde
type. Of nauwkeuriger: het levert een theorie voor de geschiedenis van het derde
type.
In een breder kader is deze monografie ook te lezen als symptoom voor het einde
van de postmoderne geschiedschrijving, ja zelfs van het postmodernisme überhaupt.
Voorgoed achter de rug lijkt bij Ankersmit de uitsluitende verankering van cultuur
in taal, die we sinds de ‘linguistic turn’ gekend hebben. Ankersmit rekent voorts af
met de opvatting dat gebeurtenissen volledig afhankelijk zijn van contexten, en dat
verschijnselen slechts op indirecte en intermediaire wijze waargenomen kunnen
worden. Ook de ‘spatial turn’ met zijn aandacht voor alledaagse en regionale
geschiedenis en voor migratie vindt hij voorbijgestreefd. Frank Ankersmit voert een
pleidooi voor de ervaring, in dit geval de historische ervaring en nog meer in het
bijzonder: de sublieme historische ervaring. Hij merkt in dat verband terecht op dat
‘ervaring’ na het structuralisme als concept haast geen enkele rol meer heeft gespeeld.
Velen beschouwen het begrip ‘ervaring’ in de sociale en de geesteswetenschappen
zelfs als achterhaald en overbodig.
Nu is De sublieme historische ervaring niet het eerste boek van deze productieve
filosoof en historicus. Hij heeft zelf de traditionele postmoderne theorie van de
geschiedschrijving mede bepaald. Reeds de titel van zijn eerste boek, Narrative
Logic. A Semantic Analysis of the Historian's Language (1983) laat zien dat hij mede
aan de wieg heeft gestaan van een taalgerichte geschiedschrijving door de taaluiting
van de historicus met behulp van de narratologie te lijf te gaan.
Een soort tussenstation was zijn cyclus De spiegel van het verleden (1996), De
macht van representatie (1996) en Macht door representatie (1997), waarin het
begrip ‘representatie’ centraal stond. Terwijl voor Rorty representatie een spiegeling
is van het object in het bewustzijn van een subject, beschouwt Ankersmit (met in zijn
achterhoofd Gombrich, Goodman en Danto) representatie als een
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gecodificeerde manier om het object door zijn weergave te vervangen (bijvoorbeeld
en met name ook in de geschiedschrijving: door taal). Toch is het niet zo dat de
theoreticus na een periode van minachting voor de ervaring de empirie nu pas zou
hebben ontdekt. Reeds in 1993 sprak hij in zijn oratie over ‘De historische ervaring’.
Toen al plaatste hij ervaring en verhaal tegenover elkaar. Als een mooi voorbeeld
van een bijzonder intense ervaring geeft hij een passage uit Tolstojs Oorlog en vrede
(deel 3, 18) waarin de zwaar gewonde Andrej Bolkonskij Napoleon ontmoet. Hij
overleeft deze ontmoeting, mede dankzij Napoleons bevel om hem naar het
veldhospitaal te brengen. Hij herinnert zich zelfs veel later in de episode bij de eik
de hemel die hij naast Napoleon zag (deel 6, 1; Ankersmits formulering dat Bolkonskij
tijdens de ontmoeting met Napoleon ‘zijn laatste ogenblikken ervoer’, die ook in het
boek van 2007 is overgenomen, geeft echter aanleiding tot misverstand). Al in 1993
stelt Ankersmit: ‘Het sublieme van de ervaring wordt gedood door de “schoonheid”
van de taal’ (1993, 7). Veertien jaar later betoogt hij dat het erop aan komt een
synthese te vinden tussen de ‘ervaring’ van het classicisme en de ‘narrativiteit’ van
de romantiek (2007, 178). Hoe presenteert Ankersmit in zijn nieuwe boek de
concurrentie tussen het esthetische en het sublieme alsmede de integratie van de
ervaring in de narratieve tekst?
Ankersmit ontwikkelt zijn project van de historische ervaring in contrast met de
hermeneutische ‘dialektische Erfahrung’ van Gadamer. Terwijl de laatste het heden
en het verleden door ‘versmelting van horizonten’ integreert, blijkt volgens Ankersmit
deze integratie in de historische ervaring onmogelijk. Bovendien wordt Gadamers
esthetische ervaring volgens Ankersmit nog steeds gekenmerkt door een
problematische waarheidsclaim. Ankersmit is er daarentegen van overtuigd dat er
door de Franse revolutie een ‘onoverbrugbare kloof is ontstaan tussen het verleden
en het heden’ (142), een hiaat dat het historisme aantast. In eerste instantie worden
sinds de Franse revolutie immers de gebeurtenissen opgelost in een diachrone visie:
alles is het gevolg van zijn voorgeschiedenis. Maar in tweede instantie zorgt de
daardoor ontdekte singulariteit van elke gebeurtenis ervoor dat die gebeurtenis los
komt te staan van de diachrone stroom. Ze wordt een punt in de tijd en lijkt synchroon
met (alle) andere gebeurtenissen. Ze is nu uitsluitend nog een (mogelijk) object van
(historische) ervaring. Dit ervaringsobject is volgens Ankersmit volledig ontdaan
van zijn context en zijn narratieve zin, want alleen wat zich in ‘zijn semantische
naaktheid’ voordoet, kan volgens de auteur het object worden van een ervaring die
als historische ervaring juist geen subject heeft. En in tegenstelling tot Gadamers
hermeneutische ervaring maakt de historische ervaring géén aanspraak op waarheid.
Het voorbeeld dat Ankersmit geeft voor zo'n gebeurtenis in ‘zijn semantische
naaktheid’ en zonder subject, is Herders belevenis van het Sint-Johannisfeest 1756
in Riga. Ankersmit (re)presenteert deze belevenis in de woorden van F. Meinecke
(Die Entstehung des Historismus 1959). Daarbij ontwikkelt hij de ‘structuur van de
historische ervaring’ in het voetspoor van Huizinga en van
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Dilthey, wiens ‘Erlebnis’ model staat voor Ankersmits historische ervaring. Ankersmit
analyseert negentiende-eeuwse Duitse ontmoetingen met Italië, bijvoorbeeld Friedrich
Overbecks schilderij ‘Italia und Germania’ (1828), Eichendorffs verhaal ‘Das
Marmorbild’ (1819) en Lenaus gedicht ‘An die Ersehnte’. Hij gebruikt hier niet de
voor de hand liggende term ‘alteriteit’. Net als Goethe in Italië spreekt hij over ‘het
vreemde’ als katalysator voor de ik-identiteit: ‘deze reis was bedoeld, om weer een
verbinding tot stand te brengen met zijn echte ik door een ontmoeting met het
vreemde’ (151). Aan de ene kant stelt Ankersmit, dat in het geval van Eichendorfs
Florio diens ‘subject van de ervaring een tabula rasa is’ (151), aan de andere kant
beweert hij: ‘Florio lijkt een identiteit te bezitten, die aan de geschiedenis voorafgaat,
en die zet hij op het spel wanneer hij zich [...] van het heden naar het verleden
beweegt’ (156). Dat wil zeggen dat het historisch ervarende ik zijn subjectiviteit
moet opofferen.
Bij lectuur van deze centrale passages rijst echter twijfel over de ‘semantische
naaktheid’ van gebeurtenissen zoals het Sint-Johannisfeest in de ogen van een
waarnemer. Weliswaar kan men instemmen met het oordeel dat Herder hier iets heeft
waargenomen wat hij niet had verwacht. Desondanks was het object van zijn
waarneming beslist niet semantisch ‘naakt’: Herder wist dat de feestvierende mensen
ondanks hun voor hem ongewoon gedrag bijvoorbeeld niet krankzinnig waren en hij
herkende dat zij ook niet de gewone christelijke ritus voltrokken. Sinds de
‘Gestalttheorie’ lijkt de suggestie voor het waarnemen van een semantisch ‘naakte’
gebeurtenis problematisch. Daar komt nog een kritiekpunt bij: dat de nieuwheid van
een belevenis voor Ankersmit historisch beslissend is, wijst erop dat hij gehecht blijft
aan de innovatie-esthetica van het modernisme.1.
Algemener geformuleerd: wat er in dit boek nog lijkt te ontbreken is een
(mogelijkerwijs nieuwe?) waarnemingstheorie. Iets hiervan laat het boek
doorschemeren. Naar aanleiding van Goethes ‘Zahme Xenie III’ over het oog, dat
zelf iets van de zon moet hebben om haar te kunnen zien, betoogt Ankersmit dat het
om het herkennen gaat van een ‘gedeelde identiteit’, die ‘een belofte en een bedreiging
inhoudt’ (157). Waar komt echter het zon-achtige in het oog vandaan, waar de
gedeelde identiteit, het verband tussen belofte en bedreiging? Houden zij niet
(horribile dictu!) verband met de samenhang van liefde en dood in het menselijke
leven? De versmelting van heden en verleden wordt immers uitgesteld, en juist de
hierdoor gevormde leegte (het onstilbare verlangen) met haar negativiteit is voor
Ankersmit de ‘nieuwe inhoud’ (158) van de historische ervaring. Het doel is een
‘romantische geschiedtheorie’ (198). Maar juist de romantiek verbindt hij (in
tegenstelling tot het aan ervaring gerelateerde classicisme) met de narratie! Er ontstaat
zoiets als historisch vertellen zonder aanspraak op waarheid.
Ankersmit grijpt bij voorkeur naar voorbeelden uit literatuur en kunst (in brede
zin is ook het pinksterritueel een kunstuiting), hoewel tegenover de Engelse versie
(2005) in de Nederlandse de dichter Hölderlin vervangen is door de historicus
Huizinga. Het lijkt mij, dat de liefde vóór en het elegische ‘verlies
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van het verleden’ (162), waarover de theoreticus van de geschiedenis het zo uitvoerig
heeft, niet los staat van onze kennis over de menselijke dood2. en ook het ‘onstilbare
verlangen’ naar de eeuwigheid. Maar in tegenstelling tot eros is thanatos helaas geen
onderwerp van deze monografie.
Inspirerend zeker ook voor andere geesteswetenschappen is het verband dat
Ankersmit via R. Leys (Trauma. A genealogy 2000) legt tussen het sublieme en het
trauma. Met LaCapra ziet de Nederlander een bijzonderheid in de historische breuk
van de holocaust tegenover breuken als die van de renaissance of de Franse revolutie,
maar anders dan de Amerikaan stelt hij dat in dit geval het trauma niet ligt in het
individu. Volgens hem ligt de breuk in het gegeven dat de ‘westerse beschaving’ zélf
het subject is geworden van een collectief trauma (387-9). Maar ook gebeurtenissen
van het dagelijkse leven zoals liefdesgeschiedenissen kunnen in het veld van de
historische ervaring komen te liggen. In elk geval, stelt Ankersmit, dient ‘de
conservatief [...] de moderniteit beter dan de progressief, omdat de conservatief door
zijn liefde voor het oude het elastiek van het heden het langst wil oprekken en hij
daarom het vaakst wordt geconfronteerd met het springen ervan’ (421).
Recent constateren wij in de geschiedwetenschap aan de ene kant een terugkeer
van de ‘sociale geschiedenis’, zoals in A crooked line. From Cultural History to the
History of Society (2005) van Geoff Eleey en in Sozialgeschichte Europas (2007)
van Hartmut Kaeble, maar aan de andere ook een ontwikkeling (terug?) naar de
‘grande histoire’, naar de grote lijnen van een wereldgeschiedenis, bijvoorbeeld in
Globalgeschichte. Theorien, Ansätze, Themen (2007) uitgegeven door Sebastian
Conrad en anderen.
Het moge duidelijk geworden zijn dat Ankersmit mijns inziens zeer creatief
meewerkt aan het overwinnen van de ‘spatial turn’ in de sociale en de
geesteswetenschappen. Zijn melancholische ‘sublieme ervaring’ brengt het
postmoderne denken tot zijn uiterste eind, doordat het zijn melancholische fase
tegelijkertijd thematiseert en realiseert. Toch zet hij de stap niet van de subjectiviteit
van het sublieme historische beleven naar het (weliswaar steeds meer en meer
problematische, maar op den duur onvermijdelijke) object van het historische gebeuren
zélf en diens evidentie.
Misschien zou voor de rehabilitatie van de (niet alleen historische) ervaring dan
ook een ander type van geschiedschrijving in de zin van Nietzsche nodig zijn. Maar
in ieder geval maakt Ankersmits sublieme historische ervaring zélf een boeiend deel
uit van de hedendaagse Europese intellectuele geschiedenis en haar mogelijke (ook
niet-sublieme en niet-historische) ervaring.
- Rainer Grübel

Eindnoten:
1 H. Pander Maat, Tekstanalyse. Wat teksten tot teksten maakt. Bussum, 2002.
2 J. Courtés, Analyse sémiotique du discours. De l'énoncé à l'énonciation. Parijs, 1991.
1. Vgl. het cryptoreligeuze Burckhardt-citaat op blz. 167: ‘Das Wesen der Geschichte ist die
Wandlung.’
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2. Vgl. over de samenhang van taal een dood Giorgio Agamben, ‘Il linguaggio e la morte’, Torino
1982, 1989.
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Signalementen van de auteurs
Op 24 juni 2008 promoveerde aan de Universiteit Leiden Arie Pos, docent
neerlandistiek aan de Universidade de Coimbra. Hij promoveerde bij prof. dr. J.L.
Blussé van Oud Alblas op een dissertatie getiteld Het paviljoen van porselein.
Nederlandse literaire chinoiserie en het westerse beeld van China (1250-2007).
Het proefschrift biedt een overzicht van de ontwikkeling van de westerse relaties
met en de beeldvorming over China vanaf de eerste gezantschappen (rond 1250) van
franciscaanse monniken naar het hof van de Mongoolse khan. Dit overzicht dient
als achtergrond voor de analyse van Nederlandse teksten die kunnen worden
aangeduid als ‘literaire chinoiserie’. Dat wil zeggen: teksten waarin een vertekend
beeld van China wordt gegeven dat doorgaans meer vertelt over kwesties die de
westerling op dat moment bezighielden dan over China zelf. Zo schreef de
zeventiende-eeuwer Joost van den Vondel een tragedie over de ondergang van de
Ming-dynastie (1644), waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de toekomst van de
rooms-katholieke missie in China.
De literaire chinoiserie deed zich voor in vele vormen en gaf behalve positieve
beelden (wijsheid, rijkdom, maatschappelijke organisatie) ook negatieve beelden
(onbeschaafdheid, achterlijkheid en wreedheid) weer. De ontdekking van de Chinese
poëzie zorgde tussen de wereldoorlogen voor een ware rage. Vele Nederlandse en
Vlaamse dichters vertaalden en bewerkten Chinese gedichten naar Franse, Duitse en
Engelse vertalingen. Wat hen aansprak waren het oosterse levensgevoel en de
vormtechnische aspecten van de verzen. Drie van de meest vertaalde gedichten blijken
overigens geen rechtstreekse Chinese bron te hebben maar zijn vérgaande westerse
vertekeningen.
Orsolya Varga, docente Nederlands bij de vakgroep neerlandistiek aan de Universiteit
Eötvös Loránd van Boedapest (ELTE), is op 16 mei 2008 gepromoveerd aan de
Universiteit Pécs, Hongarije. Haar Hongaarstalige proefschrift draagt de titel
Parallelle vertalersbeschrijvingen. Vertaalopvattingen in Nederland en Hongarije
in de eerste helft van de 20e eeuw. Vergelijkend onderzoek. De promotor van het
onderzoek is professor Judit Gera.
De dissertatie presenteert de taal- en vertaalopvattingen van drie Nederlanders en
drie Hongaren die een belangrijke rol in de vertaalgeschiedenis van de
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betreffende landen hebben gespeeld. Meer bepaald gaat het om de paren A. Verwey
- M. Babits; A.A. Weijnen - A. Radó; C. van Bruggen - D. Kosztolányi. Er wordt
gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen hun vertaalbeschouwingen, op
het vlak van de mogelijkheden, de taken, de rol, het proces en de te volgen strategieën
van het vertalen.
Radó schreef het eerste systematische vertaaltheoretische werk in Hongarije (1909).
Weijnen deed hetzelfde in Nederland met De kunst van het vertalen (1946). Voor
de Hongaarse Mihály Babits en de Nederlandse Albert Verwey wordt niet alleen hun
leven en werk vergeleken, maar ook hun vertalingen van de Divina Commedia van
Dante, die ze beiden in 1923 hebben gepubliceerd. Dezs Kosztolányi en Carry van
Bruggen worden verbonden vanwege de krachtige formulering van hun
taalopvattingen, de aanwezigheid van de taalkwesties in hun werk, en het grote aantal
publicaties over taal en vertalen. De teksten over taal van Kosztolányi en Van Bruggen
kunnen vandaag de dag nog tot hevige discussies leiden in literaire en/of taalkundige
kringen.
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In Memoriam
Henny Moolenburgh-Ekkel (1915-2008)
‘Mevrouw Moolenburgh is overleden’. Dit bericht zal bij veel van de lezers van dit
tijdschrift weinig reactie oproepen, omdat ze haar niet gekend hebben. Maar veel
ouderen die zich haar nog wel herinneren, zullen misschien zeggen: ‘Lééfde ze dan
nog?’ Want ze is wel oud geworden: 92, en de tijd dat ze actief (en wel zéér actief)
was in IVN-verband, ligt dan ook ver achter ons. Het begon in de periode van de
Werkcommissie, die aan de IVN voorafging. De secretaris daarvan, dr. J.M. Jalink,
oud-docent Nederlands in Bonn, had voor zijn werk administratieve ondersteuning
nodig en vond die in zijn kennissenkring in zijn woonplaats Den Haag, in de persoon
van mevrouw Moolenburgh. Zij was afkomstig uit Nijverdal (Overijssel), had HBS,
was na het overlijden van haar man uit interesse M.O. Frans gaan studeren, maar
wilde graag wat betaald werk doen. Jalink trad na de oprichting van de IVN af als
secretaris en werd opgevolgd door schrijver dezes; zo kreeg ik, eerst als secretaris,
later ook als voorzitter van de IVN, met Henny Moolenburgh als naaste medewerkster
te maken. Ik ervoer dat zij haar werk - correspondentie, verslaglegging van
vergaderingen, persklaar maken van IVN-publicaties, hulp bij het organiseren van
colloquia, en nog heel wat meer - met veel deskundigheid, ijver en inzet verrichtte,
en vooral ook dat ze veel persoonlijke belangstelling had voor de mensen voor wie
en met wie ze werkte. Zo werd mevrouw Moolenburgh - er waren er niet zo veel die
haar bij haar voornaam noemden - steeds meer ‘de ziel van de IVN’. Toen zij in 1980
de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, was dat geen prettige gedachte, noch voor
de IVN, noch voor haar zelf. Wij dachten dat we niet buiten haar konden, zij meende
niet buiten het IVN-werk te kunnen. Maar ‘de autoriteiten’ waren onverbiddelijk: de
‘pensioengerechtigde’ bleek ook de ‘pensioenverplichte’ leeftijd te zijn.
Het viel aan beide kanten mee: de IVN vond een uitstekende opvolgster en Henny
Moolenburgh kreeg meteen na haar pensionering ander zinvol werk. Op haar oude
dag vond zij dat werk steeds meer in de sfeer van religie en pastoraat. De godsdienst
had in haar leven altijd al veel betekend. Ze was van huis uit protestant, maar werd
op latere leeftijd overtuigd katholiek. Toen ze al in de tachtig was, ging ze nog met
veel enthousiasme Bijbels Hebreeuws leren.
Wie haar gekend heeft, zal haar niet gemakkelijk vergeten. En wie gelovig is, zal
er wel van overtuigd zijn dat zij na een druk leven de eeuwige rust gevonden heeft.
- Jaap de Rooij
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Anne Marie Musschoot
Opruimen
Het overviel mij op een ochtend in november. Niet dat ik blij kon zijn met mijn
kaalkop en mijn vel, zoals in een bekend gedicht van Bert Decorte (want fysiek kon
dat niet). Of domweg gelukkig, in de Dapperstraat, zoals in het nóg bekendere gedicht
van Jacques Bloem. Neen, het was veel ingewikkelder, minder sublimerend, minder
epifanisch, maar toch: er was een heel duidelijk, flitsend inzicht.
Het gebeurde bij het opruimen. Opruimen is steeds, maar was toen heel erg, een
slopende poging om helder te beslissen wat weg mag en wat moet worden bewaard
tot een volgende wegwerpronde. Een beproeving die bij mij acute vormen heeft
aangenomen, niet alleen toen in november, maar ook een paar maanden daarvóór al,
omdat ik mijn hele werkkamer had moeten leegmaken naar aanleiding van mijn
emeritaat. Plots kreeg ik ook een pakje brieven en ansichtkaarten in handen van een
nu overleden, destijds zeer invloedrijk bevriend hoogleraar. Een vaderfiguur voor
velen. Ik had ze gekoesterd, die brieven en berichtjes op foto's en ansichtkaarten en
herlas ze nu, op zoek naar die éne zin die me nooit meer heeft logelaten. Hij schreef:
‘Houd de escapades van socio-politicologen stevig binnen de perken’. Verstuurd
vanuit Narbonne op 24.9.1999. Het klonk destijds zeer dreigend, weet ik nog, een
beetje zoals het ‘Méfiez-vous des blancs’ in één van de ‘3 chansons madécasses’
van Maurice Ravel. Maar het was natuurlijk een goedbedoelde raad om de nieuwe
literatuurgeschiedenis in de volgens hem ‘juiste’ banen te leiden. Zelf was en ben ik
niet zo bang voor de vele sociologen die zich op het literaire veld begeven: er zijn
immers ook minzame mensen onder hen en áls je ze begrijpt, besef je dat ze het óók
goed bedoelen.
Vandaag lees ik in een essaybundel van Maarten Doorman dat academici liever
over sociologie en over ‘het literaire veld’ praten dan over wat er in een gedicht staat
en hoe. Herkenning. Veralgemening. Alweer een flits, teruggeflitst naar het pakje
brieven en de berichtjes. Naar de overweging die ik steeds voorzichtig meenam in
gesprek met bevriende literatuursociologen. Zijn zij bedreigend? Ik denk het niet.
Maar het respect voor het lezen en de tekst zelf zullen we toch moeten beveiligen en
vasthouden, vind ik ook.
Die brieven heb ik bij het verder opruimen natuurlijk niet weggegooid. Die houd
ik tot een volgende wegwerpronde, en ook dan gaan ze niet weg, weet ik nu al.
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JAAP GOEDEGEBUURE is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Leiden.
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RAINER GRÜBEL is emeritus hoogleraar Slavische letterkunde aan de Universiteit
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