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[Internationale neerlandistiek - februari 2012]
De kerk als een slagroomtaart. Een multimodale vertaalanalyse van
veranderende kindbeelden in de Zweedse vertaling van Nijntje in de
sneeuw
Sara van Meerbergen (Universiteit van Stockholm)
This article deals with the Swedish translation (1968/1998) of the Dutch
picture book Nijntje in de sneeuw (‘Nijntje in the snow’) by Dick Bruna
(1963). Working within descriptive translation studies, I analyse how the
translated text is influenced and manipulated by sociocultural and literary
norms in the target culture. Specific focus is on the way in which child
images are expressed through words and pictures in the picture book text
and how child images consequently change in translation. In order to
analyse how both words and pictures create meaning in the source text
(ST) and target text (TT), I use a multimodal text analysis as proposed by
Kress and Van Leeuwen (2006). As multimodal text analysis has not been
widely used within translation studies (and to the knowledge of the author
not so much in Dutch text research either), this article also presents some
methodological considerations. The outcome of the multimodal translation
analysis shows that while Nijntje (Miffy) visually stands as an international
icon, this visual image is combined with different child images in the
written text components of the ST and TT. The analysis also shows that
pictures are used in different ways and can acquire different potential
meanings in ST and TT.

Inleiding
Binnen de descriptieve vertaalwetenschap (DTS of descriptive translation studies)
worden vertaalde teksten beschouwd als culturele artefacten ontstaan in een bepaalde
socioculturele context (Toury 1995). Vertaling wordt hier bestudeerd als een
intercultureel transformatieproces waarbij een tekst overgedragen wordt van een
broncultuur met bepaalde sociale, culturele en literaire normen naar een doelcultuur
waar dan weer andere sociale, culturele en literaire normen gelden (zie ook Lam-
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bert & Van Gorp 1985 en Hermans 1999). Het vertaalproces wordt steeds gestuurd
en beïnvloed door zogenaamde vertaalnormen. Dit zijn de normen die bepalen in
hoeverre de doeltekst mag afwijken van de brontekst en in hoeverre de tekst
gemanipuleerd kan worden om tegemoet te komen aan de normen en de eisen van
de doelcultuur (Toury 1995, pp. 53-69). Een dergelijk manipulatieproces is vaak heel
duidelijk aanwezig bij de vertaling van jeugdliteratuur waar pedagogische normen,
meer bepaald de visie op het kind en de opvoeding, een belangrijke rol spelen (Shavit
1986; Ben-Ari 1992). Het analyseren van vertaalde jeugdliteratuur is bijgevolg een
ideale manier om verschillen in pedagogische normen tussen verschillende culturen
(bron- en doelcultuur) te bestuderen. Dit is reeds gebleken uit talrijke studies over
vertaalde jeugdliteratuur waarvan meer uitgebreide overzichten terug te vinden zijn
in onder andere Tabbert (2002) en O'Sullivan (2005). De verschillende vertaalanalyses
van de boeken over Pippi Langkous van de Zweedse Astrid Lindgren kunnen als
voorbeeld bij uitstek dienen. Het vrolijk antiautoritaire gedrag van Pippi werd immers
gecensureerd in de eerste Franse en Duitse maar ook Nederlandse vertalingen uit de
jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw (zie Heldner 2004, Surmatz 2005).
Zowel in het Frans, het Duits en het Nederlands werden de boeken van Lindgren
later opnieuw uitgebracht. De nieuwe vertalingen van Lindgrens boeken sluiten
dichter aan bij de Zweedse originelen en het kindbeeld dat daar in de tekst aanwezig
is. Dit toont duidelijk aan dat verschillende culturen verschillende regels hanteren
voor wat acceptabel is in een jeugdboek. Ook binnen één cultuur zijn zulke regels
door de tijd heen aan verandering onderhevig.
Tot op heden heeft de vertaalwetenschap zich voornamelijk beziggehouden met
de analyse van geschreven teksten. Binnen het kader van de steeds groeiende digitale
en multimediale samenleving is er tijdens de laatste jaren binnen de linguïstiek en
het tekstonderzoek ook steeds meer aandacht gekomen voor de analyse van teksten
die niet enkel uit geschreven taal bestaan, maar ook uit beeld en/of gesproken taal.
Kress en Van Leeuwen (2006) spreken in dit verband van multimodale teksten
(‘multimodal texts’) wat ze meer concreet beschrijven als ‘any text whose meanings
are realized through more than one semiotic code’ (2006, p. 177). Dat er ook binnen
de vertaalwetenschap een groeiende interesse bestaat voor de analyse van dit soort
teksten blijkt onder andere uit een themanummer van het vaktijdschrift voor
vertaalonderzoek Meta in 2008. Het themanummer werd geheel gewijd aan
vertaalonderzoek over zulke multimodale teksten, zoals ‘filmteksten’ (zie Baumgarten
2008) of ‘reclameteksten’ (zie Smith 2008). In dit artikel wil ik op gelijkaardige
manier de Zweedse vertaling van het Nederlandse prentenboek Nijntje in de sneeuw
(1963) van Dick Bruna onderzoeken. Aangezien de tekst in een prentenboek niet
enkel uit woorden (geschreven taal) maar ook uit prenten bestaat, maak ik voor de
vertaalanalyse gebruik van een zogenaamde multimodale tekstanalyse. In zulke
tekstanalyse kan het betekenispotentiaal van zowel woord als beeld worden
geanalyseerd. De multimodale tekstanalyse werd
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uitgewerkt door Kress en Van Leeuwen (2006) die met een uitgangspunt in de
sociosemiotiek en de systemisch-functionele grammatica (systemic funtional
grammar) van M.A.K. Halliday (zie Halliday & Matthiessen 2004) een zogenaamde
‘visuele grammatica’ ontwikkelden. Met behulp van een multimodale vertaalanalyse
zal ik in dit artikel nader onderzoeken welke verschillende kindbeelden er worden
uitgedrukt door gebruik van woord en beeld in de bron- en doeltekst. Een belangrijk
gegeven hierbij is dat het beeldmateriaal in beide teksten identiek is gebleven omwille
van internationale coproducties, terwijl de geschreven tekst inhoudelijk op een redelijk
vrije manier werd vertaald in het Zweeds.1. Dit laatste hangt ook gedeeltelijk samen
met het feit dat de geschreven tekst een vaste metriek en rijmstructuur volgt in zowel
bron- als doeltekst waardoor er dus in sommige gevallen noodgedwongen inhoudelijke
afwijkingen voorkomen in de doeltekst. Door gebruik te maken van een multimodale
vertaalanalyse wil ik dan ook onderzoeken hoe hetzelfde beeldmateriaal op
verschillende manieren gebruikt wordt in de bron- en doeltekst en of er eventueel
nieuwe betekenispotentialen gegeven worden aan hetzelfde beeldmateriaal in
respectieve teksten. De centrale vraagstelling voor dit artikel is dus tweedelig en
luidt als volgt:
a. Welke kindbeelden liggen aan de bron- en doeltekst ten grondslag?
b. Welke functie krijgt het beeldmateriaal in verschillende tekstuele en
socioculturele contexten (namelijk bron- en doeltekst)?

Een visuele grammatica
Het onderzoek naar prentenboeken kan beschouwd worden als een redelijk aparte
subdiscipline binnen het onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur. Een centraal
aandachtspunt binnen deze subdiscipline is het onderzoek naar de zogenaamde
‘prentenboektekst’ en diens specifieke combinatie van woord en beeld tot een
onscheidbaar semiotisch geheel. Al sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw
werden verschillende termen geponeerd om het samenspel tussen woord en beeld in
de prentenboektekst te beschrijven. Zo spreekt bijvoorbeeld Nodelman (1988) in
aansluiting op Roland Barthes over een complementaire relatie tussen woord en
beeld, waarmee bedoeld wordt dat woord en beeld elkaar wederzijds aanvullen en
ondersteunen en zo samen betekenis creëren in de prentenboektekst (voor overzichten
van andere benamingen zie onder andere Lewis 2001 en Nikolajeva & Scott 2001).
Gemeenschappelijk voor de meeste van deze eerdere beschrijvingen van de
prentenboektekst is dat zij voornamelijk betrekking hebben op het narratieve
samenspel tussen woord en beeld, dat wil zeggen de manier waarop woord en beeld
gebruikt worden in de tekst om de verhaallijn gestalte te geven. Behalve narratief
zijn beelden, net als taal, ook ideologisch geladen en dragen zij bepaalde
communicatieve betekenissen met zich mee. Stephens (1992) formuleert dit in verband
met prentenboeken op de volgende manier:
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Further, as all texts [i.e. written words] carry within them attitudes and
ideologies, so also do pictures: we cannot respond to them objectively,
since they arouse emotional responses perhaps more quickly than they do
intellectual ones, but in any case do both because a representation of
something is always at the same time an interpretation of it (1992, p. 162,
Van Meerbergens cursieven).
De idee dat beelden net als taal gebruikt worden om bepaalde sociale en
communicatieve betekenissen uit te drukken vormt meteen ook de grondslag voor
de visuele grammatica en de daaraan gekoppelde multimodale tekstanalyse in Kress
en Van Leeuwen (2006).2.
Kress en Van Leeuwen (2006) werken binnen het theoretische raamwerk van de
sociosemiotiek (social semiotics) wat inhoudt dat zij taal (gesproken en geschreven),
beeld en alle andere vormen van communicatie beschouwen als sociaal gemotiveerd.
Concreet gezien houdt dit in dat taal en beeld altijd geproduceerd worden door mensen
binnen een bepaalde socioculturele context en met een bepaald communicatief
doeleinde (zie ook Van Leeuwen 2005). Dit houdt ook in dat er afstand wordt gedaan
van de traditionele semiotiek waar vorm en betekenis vast aan elkaar gekoppeld
worden. Binnen de sociosemiotiek wordt elke vorm eerder gezien als een semiotic
resourse, namelijk een middel of vorm die een bepaald betekenispotentiaal kan
krijgen binnen een bepaalde context (Kress & Van Leeuwen 2006, pp. 6-15).
Al deze sociosemiotische principes liggen ook aan de basis van de
systemisch-functionele grammatica (SFG) die door Halliday ontwikkeld werd voor
de ‘talige taal’ en die vervolgens door Kress en Van Leeuwen (2006) werd toegepast
op beeld. Binnen SFG worden drie zogenaamde metafuncties (metafunctions)
onderscheiden die gezien worden als de basis voor elke communicatieve handeling
(Halliday & Matthiessen 2004, pp. 29-31; Kress & Van Leeuwen 2006, pp. 42-44):3.
1. De ideationele metafunctie (ideational metafunction): taal en beeld worden
gebruikt om de werkelijkheid voor te stellen zoals deze ervaren wordt door ons
mensen.
2. De interpersonele metafunctie (interpersonal metafunction): taal en beeld worden
gebruikt om verschillende vormen van sociale interactie en communicatie tussen
mensen tot stand te brengen.
3. De tekstuele metafunctie (textual metafunction): taal en beeld worden
gerealiseerd in teksten die volgens bepaalde inherente compositionele principes
opgebouwd worden tot een coherent en betekenisvol geheel.

Deze drie metafuncties worden in elke multimodale tekst gerealiseerd. De manier
waarop zij gerealiseerd worden verschilt wel in elk semiotisch systeem (taal, beeld,...),
aangezien elk systeem gebruik maakt van verschillende middelen (resources). Daar
waar verbale communicatie grammaticale principes gebruikt die temporeel
gestructureerd worden, gebruikt visuele communicatie een visuele
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grammatica die eerder spatiaal (in de ruimte) georganiseerd is. Taal en beeld kunnen
dus uitdrukking geven voor min of meer dezelfde betekenissen, maar ze doen dit elk
op hun eigen manier. Daar waar taal bijvoorbeeld gebruik kan maken van
werkwoorden om bewegingen of handelingen uit te drukken, kunnen beelden gebruik
maken van vectoren of lijnen om een bepaalde richting aan te geven of te suggereren
(zie ‘vectors’ in Kress & Van Leeuwen 2006). In beelden kunnen personages al
stappend worden afgebeeld, wat vaak ook in profiel gebeurt, waardoor meteen ook
de richting van de beweging kan aangegeven worden. Een andere manier die
bijvoorbeeld vaak in stripverhalen, maar ook in prentenboeken gebruikt wordt om
beweging visueel voor te stellen, is het gebruik van bewegingslijntjes rond personages
of voorwerpen (zie ook Lewis 2001 en Nikolajeva & Scott 2001).

Een model voor multimodale tekstanalyse van kindbeelden
Een multimodale tekstanalyse kan dus concreet uitgevoerd worden op een
prentenboektekst door te analyseren hoe de drie metafuncties gerealiseerd en
uitgedrukt worden in woord en beeld. Zoals onder andere wordt aangetoond in
Williams (1999) en Unsworth (2005) kan een multimodale tekstanalyse gebruikt
worden om te analyseren hoe bepaalde personages visueel en verbaal voorgesteld
worden in prentenboekteksten. Williams (1999) en Unsworth (2005) gebruiken
hiervoor voornamelijk een analyse van ideationele en interpersonele betekenissen.
Het zijn ook deze betekenissen die een voorname rol zullen spelen in mijn
vertaalanalyse van het kindbeeld in Nijntje in de sneeuw. Voorafgaand aan mijn
vertaalanalyse geef ik nu eerst een kort overzicht van hoe ideationele en interpersonele
betekenissen kunnen gerealiseerd worden in woord en beeld. In mijn overzicht ga
ik voornamelijk in op de principes en analysecategorieën die relevant zijn voor mijn
vertaalanalyse.
Ideationele betekenissen worden in geschreven taal typisch uitgedrukt door
werkwoordsprocessen waar verschillende deelnemers aan gekoppeld worden
(processes en participants in Halliday & Matthiessen 2004). In deze processen kunnen
deelnemers een al dan niet agentieve rol innemen. Door te analyseren in welke soorten
van werkwoordsprocessen bepaalde personages mogen deelnemen en welke rol zij
in deze processen innemen, kunnen we dus ook bestuderen hoe personages ideologisch
worden voorgesteld in de geschreven tekst van een prentenboek. Wat betreft visuele
processen maken Kress en Van Leeuwen (2006) een onderscheid tussen narratieve
en conceptuele processen (narrative en conceptual processes). In narratieve processen
worden onder andere handelingen of gebeurtenissen uitgedrukt, dit gebeurt met
behulp van vectoren (zie eerder). Conceptuele processen zijn eerder statisch en ze
maken geen gebruik van vectoren. Door gebruik van bepaalde afgebeelde attributen
(attributes) drukken zij daarentegen uit welke eigenschappen of kenmerken bepaalde
afgebeelde deelnemers hebben (analytical processes of analyti-
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sche processen) of welke symbolische waarde een afgebeelde deelnemer heeft
(symbolic processes of symbolische processen). Een analyse van analytische en
symbolische processen kan ons dus meer vertellen over hoe bepaalde personages in
prentenboeken op visueel vlak ideationeel en ideologisch worden voorgesteld.
Ook interpersonele betekenissen kunnen ons meer vertellen over hoe bepaalde
personages verbaal en visueel worden voorgesteld in prentenboeken, maar ook over
hoe de lezer gepositioneerd wordt tegenover het gebeuren en de personages in de
tekst. Interpersonele betekenissen hebben voornamelijk betrekking op de sociale
relaties tussen verschillende personages in de tekst en op de sociale relatie die
opgebouwd wordt tussen de lezer en de tekst. In geschreven taal worden interpersonele
relaties typisch uitgedrukt door taalhandelingen (speech acts) zoals de bewering, de
vraag, het gebod of het aanbod. Elk van deze taalhandelingen veronderstelt een
prototypische vorm van respons van de tegenpartij; de vraag nodigt bijvoorbeeld uit
tot een antwoord en van een gebod wordt onder ideale omstandigheden verwacht dat
dit opgevolgd of uitgevoerd wordt (zie Halliday & Matthiessen 2004, pp. 106-108).
Hierbij moet meteen ook benadrukt worden dat er binnen de multimodale tekstanalyse
vaak van een ideale leessituatie wordt uitgegaan wat ook wel model reading, letterlijk:
modellezing, genoemd wordt in navolging van het begrip model reader in Eco (1979;
zie Williams 1998). Het begrip modellezing wordt gebruikt om de lezing(en) aan te
duiden die mogelijk gemaakt worden door de structuur (de verbale en visuele
compositie) in de multimodale tekst (zie ook Van Meerbergen 2010a). In verband
met de interpersonele betekenissen en hun realisatie in de tekst kunnen we bijgevolg
spreken van het interactieve potentiaal van een tekst, dat wil zeggen in welke mate
de tekst door zijn verbale en visuele structuur uitnodigt tot vormen van sociale
interactie met de lezer.
Daar waar het interactieve potentiaal verbaal gerealiseerd wordt door
taalhandelingen, kan dit visueel gerealiseerd worden door wat Kress en Van Leeuwen
(2006) beeldhandelingen noemen (image acts). Ze maken een onderscheid tussen
twee beeldhandelingen: de eis en het aanbod (demand en offer). De visuele eis wordt
typisch gerealiseerd door de blik van één of meerdere van de afgebeelde deelnemers
(the gaze). Wanneer de blik naar de lezer gericht wordt, is er sprake van een
contactzoekende blik die een visuele eis uitdrukt doordat de volle aandacht van de
lezer vereist wordt. Contactzoekende blikken geven de tekst een hoog interactief
potentiaal. Wanneer de blik van de afgebeelde deelnemers niet naar de lezer gericht
is, is er sprake van een aanbod en wordt er geen direct (oog-)contact met lezer gezocht
waardoor het interactieve potentiaal ook meteen heel wat lager wordt. De
contactzoekende blik en diens hoge interactieve potentiaal kan ook vergeleken worden
met een verbale persoonlijke aanspreking zoals ‘u’ of ‘jij’ bijvoorbeeld in combinatie
met een vragende taalhandeling. Een lager interactief potentiaal kan verbaal uitgedrukt
worden doordat de lezer helemaal niet wordt aangesproken.
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Behalve een interactief potentiaal kunnen woord en beeld ook gebruikt worden om
vormen van sociale afstand (social distance in Kress & Van Leeuwen 2006) tussen
tekst en lezer uit te drukken. De aansprekingvormen ‘u’ en ‘jij’ kunnen immers
gebruikt worden om verschillende vormen van formaliteit uit te drukken. Persoonlijke
aansprekingen en informeel taalgebruik zoals verkleinwoorden kunnen gebruikt
worden om de sociale afstand tussen tekst en lezer kleiner en meer vertrouwd te
maken. Sociale afstand en machtsverhoudingen tussen verschillende personages
onderling, zoals tussen een kind en zijn/haar ouders in de tekst, kunnen ook worden
uitgedrukt door het gebruik van min of meer formeel taalgebruik of door het gebruik
van modale hulpwerkwoorden en uitdrukkingen.
Visueel kan de sociale afstand op symbolische wijze afgebeeld worden (symbolic
distance in Kress en Van Leeuwen 2006) doordat deelnemers afgebeeld worden alsof
ze zich binnen dichte of verre afstand van de lezer zouden bevinden. Een close up
kan gebruikt worden om een meer intieme relatie tussen tekst en lezer uit te drukken.
Deelnemers die worden afgebeeld in volledige figuur die minder dan de helft van de
bladzijde in beslag neemt, lijken daarentegen eerder op verre symbolische afstand
van de lezer te staan, alsof ze zich buiten gespreksafstand van de lezer zouden
bevinden. Ook het gebruik van vertikaal en horizontaal perspectief kan bepaalde
sociale afstand en sociale attitudes weergeven. Wanneer we als lezer personages van
bovenaf te zien krijgen, worden we in een bepaalde machtspositie geplaatst aangezien
we op hen neerkijken, terwijl het dan net weer omgekeerd is wanneer personages op
de lezer neerkijken. Wanneer we als lezer personages langs de zij- of achterkant te
zien krijgen, worden we visueel gezien niet volledig betrokken in de sociale ruimte
waarbinnen de personages zich bevinden en bewegen. Als personages daarentegen
volledig frontaal worden afgebeeld op dezelfde ooghoogte als de lezer, kunnen we
eerder spreken van een gelijke machtsverhouding tussen de afgebeelde personages
en de lezer. Hier wordt de lezer ook ‘toegelaten’ in de sociale ruimte van het
personage.
Alvorens ik over ga tot de vergelijkende analyse van hoe Nijntje wordt voorgesteld
als kind in de geschreven tekstcomponenten van de bron- en doeltekst, maak ik eerst
een meer algemene analyse van de visuele vormgeving van Nijntje. Aangezien de
visuele vormgeving van Nijntje constant blijft, maar gecombineerd wordt met
verschillende verbale tekstcomponenten in bron- en doeltekst, vormt deze algemene
visuele analyse een eerste deel van de verdere multimodale vertaalanalyse.

De juveniele vormgeving van Nijntje en de contactzoekende blik
Voor de volle kleurvlakken en de schijnbaar eenvoudige vormgeving in zijn beeldstijl
haalde Dick Bruna inspiratie bij eigentijdse modernistische kunstenaars zoals
Ferdinand Léger en Henri Matisse (Kohnstam 1991; Linders 2006). De
minimalistische vormgeving en het gebruik van nagenoeg enkel primaire kleuren
vormt dan
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weer een duidelijke link naar de modernistische en functionalistische Nederlandse
kunstgroep De Stijl met Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan als belangrijke
vertegenwoordigers (zie ook Reitsma 1989). Hoewel de beeldstijl van Bruna heel
duidelijk als een product van Bruna's eigentijdse socioculturele omgeving kan
beschouwd worden, lijkt Bruna's beeldstijl vandaag de dag nog steeds in vele landen
aan te slaan. Dat Nijntje vandaag nog steeds beschouwd kan worden als een
internationaal (prentenboek)icoon heeft natuurlijk ook veel te maken met de enorme
en wereldwijd verspreide merchandising die er sinds de jaren 1970 is ontstaan rond
dit kleine konijntje (zie Linders 2006).
De visuele vormgeving van Nijntje volgt echter ook een patroon dat aanwezig is
bij meerdere hedendaagse figuren uit de populaire cultuur, denk bijvoorbeeld aan
mangafiguren of figuren uit computerspelletjes of andere prentenboeken, namelijk
haar opvallend onproportioneel grote hoofd. Nijntjes visuele vormgeving werd eerder
al door Kohnstam (1991) in verband gebracht met de theorie over neontenie van de
etoloog Konrad Lorenz. Volgens Lorenz (1971) zouden voorstellingen van dieren
met bepaalde ‘juveniele’ eigenschappen zoals onder andere een onproportioneel
groot hoofd, een groot voorhoofd, bolle kaken en grote ogen gevoelens van empathie
opwekken bij de kijker, aangezien deze kenmerken hem/haar (onbewust) doen denken
aan de fysionomie van een baby. Vertaald naar de visuele grammatica van Kress en
Van Leeuwen (2006) kan Nijntjes afbeelding gezien worden als een analytisch en
zelfs ook symbolisch proces waar Nijntje wordt afgebeeld als een deelnemer met
bepaalde (symbolische) eigenschappen. Nijntjes visuele attributen kunnen gezien
worden als visuele metaforen die hun betekenispotentiaal krijgen op een associatieve
manier: Nijntje wordt voorgesteld als een konijn/kind met juveniele eigenschappen.4.
Nijntjes grote, ronde hoofd wordt bovendien extra benadrukt in de compositie doordat
het wit is en vaak gecontrasteerd wordt tegen een gekleurde achtergrond en tegen de
volle kleurvlakken die gebruikt worden voor Nijntjes kleren en attributen. Dit principe,
waar bepaalde voorwerpen omwille van hun vorm of kleur een prominente plaats
krijgen binnen de compositie, wordt door Kress en Van Leeuwen (2006) beschreven
als prominence en behoort tot de zogenaamde tekstuele betekenissen (zie tekstuele
metafunctie).
De prominentie van Nijntjes hoofd benadrukt meteen ook de contactzoekende blik
die een centrale rol speelt in de prenten van Bruna. Op het gros van de prenten in
Bruna's prentenboeken komen dezelfde contactzoekende blikken voor. Doordat de
ogen van Nijntje (maar ook van de meeste andere personages) centraal in het verder
nagenoeg ‘lege’ witte vlak van het hoofd geplaatst worden, krijgt ook de
contactzoekende blik extra prominentie in de compositie. Het veelvuldig gebruik
van frontaal perspectief in combinatie met de blik maken dan ook dat de personages
in Bruna's prentenboeken sociaal gezien op gelijke hoogte met de lezer worden
afgebeeld en dat de tekst een relatief hoog visueel interactief potentiaal krijgt. Zoals
Kohnstam (1991) eveneens opmerkt, worden ook de per-
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sonages die in profiel te zien zijn toch steeds met hun hoofd in frontaal perspectief
afgebeeld, zodat ook zij hun contactzoekende blik naar de lezer kunnen richten.

Een vergelijkende analyse van Nijntje in de sneeuw en Miffy i snön
Daar waar Nijntje visueel een juveniele gestalte krijgt en vaak op vertrouwelijke
sociale afstand van de lezer wordt afgebeeld, wordt zij op verschillende manieren
voorgesteld in de geschreven tekstcomponenten van de bron- en doeltekst. Hiervan
volgen nu enkele voorbeelden.
In de brontekst wordt Nijntje geportretteerd als een voorbeeldig ‘modelkind’, dat
wordt gebruikt als een soort van voorbeeldfunctie voor de lezer. Zo vraagt Nijntje
reeds op de eerste bladzijde op gepaste wijze de toestemming aan haar ouders om
naar buiten te mogen gaan wanneer zij ziet dat het heeft gesneeuwd (zie afbeelding
1):
op een dag riep nijntje pluis
o, kijk eens door het raam
het heeft gesneeuwd, hoi-hoi wat fijn
mag ik naar buiten gaan
(Van Meerbergens cursieven)
Alle afbeeldingen in dit artikel zijn uit: Nijntje in de sneeuw, 1963, Dick
Bruna © Mercis.

Afb. 1

Hier gebruikt Nijntje het modale werkwoord ‘mogen’ in een vraag om toestemming
gericht aan haar ouders. Op de volgende bladzijde groet zij haar ouders en maakt ze
vervolgens ook op voorbeeldige wijze de belofte dat zij heel voorzichtig zal zijn door
gebruik van het modaal hulpwerkwoord ‘zullen’:
wat zijn de daken prachtig wit
wat is de kerk ook fijn
dag vader pluis, dag moeder pluis
ik zal voorzichtig zijn
(Van Meerbergens cursieven)

Afb. 2
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Op de prent van deze tweede bladzijde zien we een kerk met sneeuw op het dak
en op de toren (zie afbeelding 2). Daar waar de prent van de kerk in de brontekst
samengaat met de voorstelling van Nijntje als de voorbeeldige kinderprotagonist die
bovendien ook op respectvolle wijze haar ouders groet, krijgen we een heel ander
beeld voorgeschoteld van Nijntje in de (Zweedse) doeltekst. Daar vergelijkt Nijntje
(hier Miffy genaamd zoals in het Engels en in vele andere talen) de sneeuw op de
eerste bladzijde met een verjaardagsfeest en op de volgende bladzijde ver-
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gelijkt zij de besneeuwde kerk met een slagroomtaart. Bovendien vraagt ze niet om
toestemming om naar buiten te gaan maar constateert ze gewoonweg:
ik wil buiten gaan spelen

(jag vill gå ut och leka)

nu het zo gesneeuwd heeft

(när det har snöat så)

(Van Meerbergens cursieven en vertaling van de Zweedse tekst)
Nijntjes ouders worden niet vermeld in de doeltekst en de aandacht ligt eerder op de
fantasie van de kinderprotagonist (sneeuw als verjaardagsfeest en kerk als
slagroomtaart) dan op diens voorbeeldige gedrag.
Op de derde bladzijde zien we enkele opvallende verschillen in de manier waarop
Nijntje wordt voorgesteld als deelnemer in de verschillende werkwoordprocessen in
de geschreven tekst. In de brontekst krijgt Nijntje de rol van agent en is zij de actieve
uitvoerder van twee handelingen (‘zette’ en ‘trok’) waarin beschreven wordt hoe zij
zich aankleedt om naar buiten te gaan:
nijn zette vlug haar mutsje op
en trok haar laarzen aan
haar das, haar wanten, klaar was nijn
zij kon naar buiten gaan
(Van Meerbergens cursieven)

Afb. 3

De handelingen van Nijntje worden afgerond met een vaststelling (‘klaar was
nijn’) gevolgd door een conclusie waarin het modale hulpwerkwoord ‘kunnen’
gebruikt wordt dat hier een soort van impliciete toestemming uitdrukt. Dit alles wordt
gecombineerd met een prent waarop Nijntje frontaal in heelfiguur getoond wordt
met contactzoekende blik (zie afbeelding 3). Nijntje wordt hier afgebeeld in een
analytisch proces waarbij de kledingsstukken, die op pedagogische wijze bij naam
genoemd worden in de geschreven tekst, bijna allemaal op de prent staan afgebeeld
als attributen. Hier is sprake van wat men een pedagogisch referentieel samenspel
tussen woord en beeld zou kunnen noemen (zie Van Meerbergen 2010b). Nijntjes
figuur neemt bijna de hele pagina in beslag en zij staat volledig frontaal voor de lezer
afgebeeld, waardoor de sociale afstand klein wordt. Haar lichaamshouding (het
lichtjes overhellende hoofd en de handen op de rug) kan hier in combinatie met de
geschreven tekst een afwachtend betekenispotentiaal krijgen, alsof ze netjes
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aangekleed staat te wachten en dit met haar contactzoekende blik voor de lezer
demonstreert.
In de doeltekst wordt dezelfde prent gecombineerd met twee werkwoordsprocessen
(‘krijgt’ en ‘wordt’) waarin Nijntje eerder de rol van object of ontvanger van de
handeling krijgt (medium in Halliday & Matthiessen 2004):
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zo krijgt ze warme kleren

(så får hon varma kläder)

en wordt als een pakje

(och blir som ett paket)

haar mutsje heeft twee hoorntjes

(mössan har två strutar)

voor haar oren, weet je wel

(för öronen du vet)

(Van Meerbergens cursieven en vertaling van de Zweedse tekst)
In de doeltekst krijgt het beeld op deze bladzijde eerder een ander betekenispotentiaal.
Nijntje wordt niet langer afgebeeld als het resultaat van haar eigen actieve
handelingen, maar eerder als een geobjectificeerd warm aangekleed pakje. Er wordt
niet naar elk kledingsstuk afzonderlijk verwezen in de geschreven tekst maar er
wordt, nog steeds op pedagogische wijze, meer algemeen verwezen naar ‘warme
kleren’. Bovendien wordt er ook een humoristische noot geïntroduceerd in het
referentieel samenspel tussen woord en beeld doordat er verwezen wordt naar de
twee oortjes in de muts van Nijntje. Deze referentie naar de oren van Nijn komt niet
voor in de brontekst, waardoor er dus andere verwijzingen naar het beeld en andere
vormen van referentieel samenspel tussen woord en beeld ontstaan in de doeltekst.
Het beeld wordt bijgevolg op een andere manier gebruikt binnen de tekstuele context
van de bron- en doeltekst (zie ook Van Meerbergen 2008 voor andere voorbeelden
van verschillen in referentieel samenspel tussen woord en beeld).
Opvallend op bladzijde drie is ook het gebruik van het persoonlijk pronomen (‘jij’
- ‘du’) in de doeltekst, waardoor er een soort van interpersoneel ‘onderonsje’ tussen
de verteller/tekst en de lezer ontstaat in verband met de grappige opmerking over de
oren in Nijntjes muts. In de brontekst komen ook persoonlijke aansprekingen van de
lezer voor, maar dan eerder in verband met morele lessen. Zo bijvoorbeeld later in
de tekst wanneer Nijntje gaat sleeën (afbeelding 4):
eerst sleede zij de heuvel af
hoi-hoi, wat ging dat fijn
en als je viel, dan gaf het niet
want sneeuw doet toch geen pijn
(Van Meerbergens cursieven)

Afb. 4

Het verzachten en afzwakken van de meer open moraal in de brontekst, onder
andere door gebruik van humor, kan gezien worden als een constante vertaalstrategie
in de doeltekst. Daar waar Nijntje in de verdere loop van de brontekst als voorbeeld
gebruikt wordt om de risico's van verschillende op de prent afgebeelde activiteiten
(sleeën en schaatsen) te signaleren, ligt de klemtoon in de doeltekst eerder op de
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beleving van deze activiteiten en op het spel. Zo wordt de afsluitende les in verband
met het sleeën uit de brontekst volledig weggelaten in de doeltekst.
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In de doeltekst gaat het er in de plaats om dat het niet even leuk is om de slee weer
naar boven op de heuvel te trekken:
Eerst gaat ze met de slee.

(Först åker hon med kälken)

Kijk uit! Dat gaat heel vlot.

(Se upp! Det går som smort.)

Maar om de slee weer naar boven te
trekken

(Men att dra kälken uppför)

gaat niet even snel.

(går inte lika fort.)

(Van Meerbergens vertaling van de Zweedse tekst)
In de verdere loop van het verhaal helpt Nijntje een vogeltje dat in de koude zit door
een vogelhuisje te bouwen. Hier lopen bron- en doeltekst redelijk parallel en Nijntje
stelt zich in beide teksten op als zeer behulpzaam en ondernemend. Aan het eind van
het verhaal, op de laatste bladzijde, duiken weer enkele interessante verschillen op
in de manier waarop Nijntje als kind wordt voorgesteld in de tekst (afbeelding 5):
nijn keek, toen zij was uitgekleed
nog één keer door het raam
en riep: tot morgen, vogeltje
nu moet ik slapen gaan
(Van Meerbergens cursieven)

Afb. 5

Daar waar Nijntje in de brontekst op voorbeeldige wijze uitgekleed is waarna ze
‘nog één keer’ door het raam kijkt om goedenacht te zeggen aan het vogeltje, komt
het werkwoordsproces ‘uitkleden’ niet voor in de doeltekst. Ook de omstandigheid
van tijd die aan het proces ‘kijken’ wordt verbonden in de brontekst ontbreekt in
doeltekst:
Nijntje, ze kijkt

(Miffy, hon tittar)

door het raam naar haar vriend.

(i fönstret på sin vän.)

‘Morgen, kleine vogel

(‘I morgon, lilla fågel)

Dan zien we elkaar weer.’

(så träffas vi igen.’)

(Van Meerbergens vertaling van de Zweedse tekst)
De brontekst wordt afgesloten met een werkwoordsproces waarin het modale
hulpwerkwoord ‘moeten’ een plicht uitdrukt waarvan Nijntje zich bewust toont te
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zijn (‘nu moet ik slapen gaan’). Ook dit voorbeeldige gedrag van Nijntje is niet
aanwezig in de doeltekst, waar zij enkel door het raam kijkt en goedenacht wenst
aan het vogeltje.
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Veranderende kindbeelden in een sociocultureel perspectief
De verschillen die naar voren kwamen in de vergelijkende analyses van bron- en
doeltekst (waarvan boven slechts enkele voorbeelden genoemd) kunnen ook in een
ruimere socioculturele context geplaatst worden. De brontekst werd door Dick Bruna
gemaakt in 1963. Eerder werd al aangetoond hoe Bruna's beeldstijl binnen de traditie
van het toenmalige modernisme en functionalisme geplaatst kan worden. Ook Bruna's
kindbeeld, zijn visie op het kind en op de opvoeding, kan binnen deze tradities
geplaatst worden. Het gebruik van de kinderprotagonist Nijntje als ‘modelkind’ of
het kind dat zich voorbeeldig en welopgevoed gedraagt en toont aan de lezer ‘hoe
het moet’, is een aspect dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk aanwezig was in
vroeg-modernistische en functionalistische prentenboeken in Scandinavië rond de
jaren veertig en begin jaren vijftig van de twintigste eeuw (zie Christensen 2003 en
Druker 2008).
In de naoorlogse periode kwam er in Zweden een radicaal nieuw kindbeeld op in
navolging van de drie zogenaamde ‘giganten’ binnen de Zweedse jeugdliteratuur:
Astrid Lindgren, Tove Jansson en Lennart Hellsing (Westin 1998). In de boeken van
deze auteurs kwam de leefwereld en de fantasie van het kind centraal te staan, wat
ook gepaard ging met een duidelijk antiautoritaire houding. De Zweedse vertaling
van Nijntje in de sneeuw, die er voor het eerst kwam in 1968 en later in licht
gewijzigde vorm opnieuw werd uitgebracht in 1998, draagt duidelijke sporen van
dit nieuwe kindbeeld.5. Het introduceren van grappige en fantasievolle vergelijkingen
waarin de lezer al dan niet betrokken wordt (de sneeuw die met een verjaardagsfeestje
wordt vergeleken, de kerk die als een slagroomtaart beschreven wordt en het
onderonsje met de lezer over de oren van Nijntje) zijn bijvoorbeeld typische
kenmerken voor de kinderboeken van Lennart Hellsing. In Hellsings prentenboeken
worden hilarisch-absurde nonsensrijmpjes gecombineerd met artistieke prenten
gemaakt door eigentijdse Scandinavische modernistische kunstenaars (zie onder
andere Kåreland 2002 en Druker 2008). Een gelijkaardige tendens deed zich voor
in Nederland na WO II en blijkt bijvoorbeeld uit het werk, en dan voornamelijk de
gedichtjes en rijmpjes, van Annie M.G. Schmidt.
De verschillende kindbeelden in bron- en doeltekst kunnen ook gekoppeld worden
aan een meer algemeen onderscheid tussen het zogenaamde ‘verlichte’ en
‘romantische’ kindbeeld dat vaak gemaakt wordt binnen het onderzoek naar
jeugdliteratuur (zie onder andere Joosen & Vloeberghs 2006). Daar waar
jeugdliteratuur met een verlicht kindbeeld vaak een meer open opvoedend karakter
heeft en kinderen als ‘jonge volwassenen’ beschouwt, is er bij het romantisch
kindbeeld meer aandacht voor de leefwereld van het kind en wordt het kind eerder
gezien als een eigen individu dan als een volwassene in wording.
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Conclusie
Door gebruik te maken van een multimodale vertaalanalyse heb ik in dit artikel
aangetoond dat hoewel de prenten dezelfde zijn in vertaalde prentenboeken omwille
van internationale coproducties, er toch verschillende kindbeelden kunnen worden
uitgedrukt in bron- en doeltekst. Daar waar het prentenboek Nijntje in de sneeuw
(1963) van Dick Bruna eerder een ‘verlicht’ kindbeeld inhoudt, wordt dit kindbeeld
eerder ‘romantisch’ (sensu Joosen & Vloeberghs 2006) in de Zweedse doeltekst. De
vertaalanalyse toont duidelijk aan dat de Zweedse vertaling gevormd werd door
bepaalde socioculturele maar ook vooral literaire normen (in dit geval betrekking
hebbend op het genre jeugdliteratuur) die aanwezig waren binnen de doelcultuur op
het tijdstip van de vertaling.
De analyses in dit artikel tonen verder ook aan dat beeldmateriaal op verschillende
manieren gebruikt wordt in de onderzochte bron- en doeltekst. Doordat er
veranderingen worden aangebracht in de geschreven tekstcomponenten ontstaan er
ook verschuivingen in het referentiële samenspel tussen woord en beeld en de manier
waarop er in de geschreven tekst naar het beeld wordt verwezen. Op deze manier
kunnen sommige beelden ook verschillende betekenispotentialen krijgen in de bronen doeltekst. Daar waar Nijntje vaak als een internationaal icoon gezien wordt, blijkt
toch heel duidelijk dat zij staat voor verschillende ‘kinderen’ in de Nederlandse en
Zweedse tekst van Nijntje in de sneeuw.6.
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Eindnoten:
1. Bij internationale coproducties worden prentenboeken, maar ook andere geïllustreerde boeken
zoals kookboeken of reisgidsen, omwille van economische redenen (hoge drukkosten
kleurenprints) in een zo hoog mogelijke oplage voorgedrukt met enkel beeldmateriaal. De
geschreven tekst wordt dan, vaak in een latere fase, voor elk land of taalgebied apart toegevoegd.
2. De uitgave van 2006 is een herziene versie van het gelijknamige boek van deze auteurs, dat
verscheen in 1996. Een allereerste versie van de visuele grammatica werd gepubliceerd door
dezelfde auteurs onder de titel Reading Images in 1990.
3. Aangezien er in het Nederlands (naar weten van de auteur van dit artikel) nog geen algemeen
gebruikte terminologie voor SFG, sociosemiotiek en multimodale tekstanalyse bestaat, gebruik
ik mijn eigen Nederlandse vertalingen van de Engelse terminologie in de lopende tekst en geef
ik de Engelse termen steeds tussen haakjes aan.
4. Zie in dit verband Machin (2007, p. 83) over metaphorical association and transport of meaning
en physical and cultural associations.
5. Voor een korte bespreking van de wijzigingen die doorgebracht werden in de nieuw uitgebrachte
Zweedse versie van 1998, zie Van Meerbergen 2008.
6. Dit artikel presenteert slechts enkele resultaten uit een groter onderzoek over de vertaling van
Nederlandse en Vlaamse prentenboeken in het Zweeds tussen 1995 en 2006, waar ook een meer
diepgaande multimodale vertaalanalyse wordt uitgevoerd op drie prentenboeken over Nijntje.
Het onderzoek werd in 2010 afgerond en werd gepubliceerd in het Zweeds als doctoraal
proefschrift in het vak Nederlands aan de universiteit van Stockholm.
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Intonatie op de grens van Nederland en Duitsland: Nedersaksisch
en Hoogduits
Jörg Peters (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg; Radboud
Universiteit Nijmegen)
Jan Michalsky (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Judith Hanssen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Recent research on intonational variation in West Germanic languages
suggests that tonal variation among dialects of a single language may be
larger than among national standard varieties like British English, Dutch,
and German. However, most parts of the West Germanic language area
are still uncharted territory as far as intonation is concerned. In particular,
we know virtually nothing about the intonation of northern Dutch dialects
and of Low German. This paper deals with intonational variation in the
Dutch province of Groningen and the German province of East Frisia,
covering Dutch Low Saxon, German Low Saxon, and Northern High
German. We report results from two studies on intonational variation.
First, a reading task was carried out to determine the tonal inventories and
to detect variation in the use of nuclear tunes. Second, speakers were
presented with sentences varying by focus condition to determine variation
in the phonetic realisation of the same tunes. The results of the first study
suggest that speakers of Dutch Low Saxon, German Low Saxon, and High
German in the border area make use of the same inventory of nuclear
tunes, but differ in the use of single tunes in various utterance types. The
second study reveals differences in segmental lengthening, pitch timing,
and pitch scaling. We conclude, first, that intonational variation in the
northern Dutch-German border area is more likely to be found in the use
of tunes and their phonetic realisation than in tonal grammar, and second,
that intonational variation between Dutch and German Low Saxon is larger
than that between German Low Saxon and local High German.

Inleiding
De intonatie van dialecten is een van de snelst groeiende aandachtsgebieden binnen
de fonetiek en fonologie (vergelijk Hirst & Di Cristo 1998; Gilles & Peters 2004;
Gussenhoven 2004; Jun 2005). Volgens Ladd (2008, p. 116) kan de intonatie van
twee talen op verschillende manieren van elkaar verschillen. Als ze verschil-
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lende intonatiecontouren hebben is er sprake van systemische variatie. Zo kent het
Frans geen dalend-stijgende melodie die het Nederlands op ziek heeft in Maar je
bent toch niet ziek? We spreken van realisatieverschillen als dezelfde intonatiecontour
verschillende uitspraken heeft. Zo blijken de dalingen van het Engels en het
Nederlands systematisch te verschillen in de plaats in hun lettergreep. In het
Nederlands komt die daling vaak net na de hoge an- in Ik draag nu wat anders!,
terwijl die in het Engels typisch al in de [n] van under voorkomt in een zin als And
then we went under!
De variatie tussen dialecten hoeft niet kleiner te zijn dan die tussen talen. Zelfs
als we de grote verschillen buiten beschouwing laten die er bestaan tussen de tonale
dialecten die het Nederlands en Duits kennen (Schmidt 1986; De Vaan 2007;
Gussenhoven & Peters 2008) en de overige dialecten, dan nog kunnen dialecten meer
van elkaar verschillen dan de Nederlandse en Duitse standaardtalen. Het is dan ook
verstandig vanuit typologisch oogpunt om het onderzoek naar intonatie niet te
beperken tot standaardtalen.
Het idee dat dialecten aanzienlijke verschillen in de melodische vorm laten zien,
dateert al van de negentiende eeuw, toen taalkundigen als Otto Bremer (1893) en
Eduard Sievers (1901/1912) veronderstelden dat het Noord-Duits en het Zuid-Duits
fundamenteel verschillende intonatiesystemen hadden. Recent onderzoek naar
West-Germaanse talen bevestigt het bestaan van substantiële dialectverschillen voor
het Engels (vergelijk Cruttenden 2001; Grabe, Post, Nolan & Farrar 2000; Grabe &
Post 2002; Grabe 2004; Grabe, Kochanski & Coleman 2008; Van Leyden & Van
Heuven 2006) en het Duits (Atterer & Ladd 2004; Gilles 2005; Peters 2006; Kügler
2007; Bergmann 2008). Toch is er over de intonatie van de meeste regionale varianten
in het West-Germaanse taalgebied nagenoeg niets bekend. Dit geldt in het bijzonder
voor de Nederlandse dialecten zonder lexicale toon, die gesproken worden in het
overgrote deel van Nederlandstalig Nederland en België, en voor het Nederduits in
Noord-Duitsland, met ongeveer 2.6 miljoen dialectsprekers (Möller 2008).
Wij rapporteren in dit artikel de resultaten van twee experimenten1. die wij hebben
uitgevoerd in drie varianten uit het noordelijke Nederlands-Duitse grensgebied: het
dialect van Winschoten, het dialect van Weener en het noordelijk Hoogduits zoals
dat door de Weener sprekers gesproken wordt. Winschoten (18.000 inwoners) ligt
ongeveer veertien kilometer ten westen van de Duitse grens in de provincie Groningen.
Weener (16.000 inwoners) ligt in de Duitse streek Oost-Friesland, ongeveer elf
kilometer ten oosten van de Nederlandse grens en 25 kilometer van Winschoten.
Beide plaatsen liggen in een gebied dat in de middeleeuwen werd bezet door de
Friezen, en beide dialecten worden tegenwoordig gedomineerd door de nationale
standaardtalen. We beschouwen de lokale variant van Winschoten als een Nederlands
Nedersaksisch dialect, ook al bestaat er geen overeenstemming over de status van
de Nederlandse noordoostelijke dialecten
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(vergelijk Goossens 1991; Lenz, Gooskens & Reker 2009). Naar het Weener dialect
verwijzen we als Duits Nedersaksisch.
Het eerste experiment bestond uit een leestaak die was ontworpen om zoveel
mogelijk verschillende intonatiecontouren te ontlokken aan de proefpersonen. In
sectie 2 (Systemische variatie) geven wij een verdeling van die toonhoogtecontouren
over verschillende categorieën zinnen. Wij beperken ons daarbij tot de
intonatiecontour zoals die is gebruikt vanaf het laatste zinsaccent (verder ‘nucleaire
contour’). Verschillen in die distributie kunnen een aanwijzing zijn voor het bestaan
van semantische variatie tussen de drie taalvarianten. In sectie 3 (Realisatieverschillen)
beschrijven we de resultaten van het tweede experiment, een leestaak die werd
ontworpen om realisatieverschillen te kunnen opsporen tussen nucleaire contouren
in verschillende focuscondities. Tot slot bieden we een samenvatting van onze
resultaten en bespreken we hun betekenis voor huidige intonatiemodellen en voor
toekomstig onderzoek naar variatie in intonatie.

Systemische variatie
Inleiding
Systemische variatie, waarvan hierboven een voorbeeld werd gegeven uit het Frans
en het Nederlands, kennen we ook voor dialecten. Zo wordt een declaratief in het
Noord-Duits uitgesproken met een daling, maar in het Zuid-Duits in het zuidwesten
met een stijgende-dalende melodie (Peters 2006). In Groot-Brittannië is de zogeheten
rise-level-slump intonatie kenmerkend voor Manchester, maar wordt deze in het
zuiden niet gebruikt (Cruttenden 2001). Van zuid naar noord bestaan er ook
verschillende voorkeuren voor de uitspraak van een declaratief, die in Cambridge
vooral met een daling wordt uitgedrukt, maar in Newcastle met een stijging (Grabe
& Post 2002; Grabe 2004).
In deze sectie beschrijven we zulke systemische verschillen voor dialecten rond
de noordelijke grens tussen Nederland en Duitsland. De data zijn afkomstig van het
project Intonatie in Variëteiten van het Nederlands, dat intonatieverschillen beschrijft
voor kustdialecten van Zeeland in Nederland tot Oost-Friesland in Duitsland.

Methode
Om zoveel mogelijk verschillende nucleaire contouren aan onze sprekers te ontlokken,
hebben wij ze een aangepaste versie van het Nederduitse volksverhaal De Tuunkrüper
(Het Winterkoninkje, Wisser 1914) laten voorlezen, die uitgebreid was met onder
andere dialogen, opsommingen en uitroepen, en daarna vertaald naar het Winschoten
Nedersaksisch (WI-NS), het Weener Nedersaksisch (WE-NS) en
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het Weener Hoogduits (WE-HD). De Weener proefpersonen lazen eerst de
Nedersaksische versie van het verhaal en daarna de Hoogduitse. Er zat ongeveer vier
weken tussen de twee opnames. We vroegen de proefpersonen vloeiend voor te lezen,
en verkeerd uitgesproken passages te herhalen aan het eind van de opname. De
opnames vonden plaats bij de sprekers thuis of in een rustige kamer van een openbaar
gebouw, met een draagbare digitale recorder (Zoom H4 of Tascam DA-P2) en
condensator hoofdmicrofoon (Shure WH30XLR of Sennheiser MKE 2). Data werden
vervolgens gedigitaliseerd met een bemonsterfrequentie van 48 kHz (16 bit) en verder
verwerkt in Praat (Boersma & Weenink 2010).
Er hebben achttien sprekers uit Winschoten (vijf mannen en dertien vrouwen in
de leeftijd 16-45 jaar) en achttien sprekers uit Weener (zeven mannen en elf vrouwen
in de leeftijd 16-28 jaar) deelgenomen aan het experiment. Beide groepen sprekers
waren tweetalig en spraken zowel de standaardtaal (Nederlands, Duits) als hun
plaatselijke dialect. De meeste proefpersonen waren onbekend met de geschreven
versie van hun dialect, wat mogelijk een effect heeft gehad op hun leesvaardigheid.
Na de opnames hebben we de nucleaire contouren gelabeld volgens het ToDI
transcriptiemodel (Transcription of Dutch Intonation, vergelijk Gussenhoven, Terken
& Rietveld 1999; Gussenhoven 2005). De toonhoogtecontouren worden weergegeven
als een reeks tonen, die hoog (H) of laag (L) zijn. De uitspraak van een toon heeft
een ‘doelwaarde’, een frequentie van de stembandtrilling die op een bepaald moment
in de zin voorkomt. De vloeiende melodie ontstaat wanneer die doelwaarden met
elkaar verbonden worden. Iedere intonatiecontour bevat tenminste één
toonhoogteaccent: het nucleaire accent dat associeert met de geaccentueerde
lettergreep. Het nucleaire accent kan monotonaal zijn (H* of L*), bitonaal (H*L of
L*H) en zelfs tritonaal (H*LH, L*HL). De eerste toon van het toonhoogteaccent
wordt steeds gemarkeerd met een ster; de toon erna heet een ‘volgtoon’, die vaak in
een volgende lettergreep wordt uitgesproken.
Iedere intonatiecontour wordt gerealiseerd binnen een intonatiefrase, die aan de
grenzen wordt gemarkeerd door hoge of lage grenstonen (%L of %H aan het begin
en L% of H% aan het eind). Het voorbeeld in (1) toont een fo spoor, een opeenvolging
van gemeten frequenties van de stembandtrillingen, met daaroverheen gelegd de
doelwaarden van de tonen en hun verbindingslijn. Onder de zin geven we de
representatie van de fonologische tonen. De pijl rechts van de L-tonen geeft aan dat
deze tonen de ruimte tot de volgende H-tonen opvullen, en dus twee doelwaarden
hebben.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

24
(1)

De nucleaire contouren van onze dataset zijn gelabeld met behulp van de
tooninventaris in (2), die ook is gebruikt in de beschrijvingen van het
Standaardnederlands (Gussenhoven 2005) en Standaardduits (Peters 2009).
(2)

a.

Nucleaire
H*L, H*, L*H, L*
toonhoogteaccenten

b.

Finale grenstonen
(optioneel)

L%, H%

Intonatiecontouren zonder finale grenstoon hebben een vlak toonverloop aan het
einde van de intonatiefrase. De afwezigheid van grenstonen wordt gemarkeerd met
‘0%’ (naar Grabe 1998). We kunnen de tooninventaris in (2), samen met de optie
‘0%’ voor vlak toonverloop, combineren tot 12 nucleaire contouren. Daarvan komen
de 8 contouren in figuur 1 algemeen voor in zowel het Nederlands als het Duits. De
uitspraakregel Upstep zorgt voor de verhoogde H% na een H, wat voorkomt bij de
Hoge Stijging en Lage Stijging.

Figuur 1. Nucleaire contouren van de Nederlandse en Duitse standaardtalen.
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Toonhoogteaccenten kunnen ook worden gemodificeerd door bijvoorbeeld Downstep
(Pierrehumbert 1980), Vroege Piek (Kohler 1987) of Late Piek (Gussenhoven 1984,
2004, Ladd 1983). Downstep kan betrekking hebben op elke H* na een andere H.
In (3a) ondergaat de tweede H* Downstep. Bij Vroege Piek (3b) valt de nucleaire
piek vóór de geaccentueerde lettergreep, terwijl de piek bij Late Piek (3c) juist in de
lettergreep erná valt. We markeren Downstep met een uitroepteken (!H*L), Vroege
Piek als H+!H*L en de Late Piek als <H*L.
(3)

Naast de contouren in (3) komen ook de roepcontouren H* !H 0% en H* !H !H 0%
voor in ons corpus, met respectievelijk twee en drie toonhoogteniveaus. Gussenhoven
(1993) beschrijft de laatste contour als een typische versie van de roepcontour in het
Standaardnederlands. In onze dataset komt deze melodie zelden voor, en alleen in
het Winschoten Nedersaksisch. Aangezien de uitroepen in ons verhaal niet consequent
werden uitgesproken met een roepcontour, wordt deze melodie hier niet verder
behandeld.
Na de tonale inventaris geven we de verdeling van de gebruikte intonatiecontouren
over verschillende uitingen. Daarbij concentreren we ons op FINALE DECLARATIEVEN,
VRAAGZINNEN, CONTINUATIEVEN, PROJECTIEVEN, OPSOMMINGEN en PARENTHESEN.
De FINALE DECLARATIEF is een declaratief die op zichzelf staat, aan het eind van
een thematische eenheid of op beurteinde. VRAGEN omvat alle uitingen die worden
gebruikt om een vraag te stellen, los van de syntactische vorm. Met CONTINUATIEVEN
duiden we uitingen aan die syntactisch gezien incompleet zijn of ondergeschikt aan
erop volgende zinnen. De PROJECTIEF is een uiting die wordt gevolgd door de directe
rede; in de tekst wordt hij gemarkeerd met een dubbele punt. Onze tekst bevat alleen
open OPSOMMINGEN, dat wil zeggen een mogelijk oneindige reeks van een gegeven
woordsoort (vergelijk Jefferson 1990; Selting 2004). Met PARENTHESEN, tot slot,
doelen we op elke syntactische eenheid die in grotere eenheden zit ingebed zonder
daarvan een constituent te zijn. Voorbeelden van de zes zinstypen (dikgedrukt) uit
Het Winterkoninkje worden gegeven in (4) voor het Standaardnederlands.
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(4)

Hij streek neer op de leeuw
z'n rug,
FINALE DECLARATIEF

en begon op 'm te
schelden.

VRAAGZIN

Is het misschien de leeuw,
de leeuw uit het
eikenbos?

CONTINUATIEF

Toen het winterkoninkje
zag dat de leeuw wilde
ophoepelen,
ging-ie nog veel heviger
tekeer,
't kleine opdondertje.

PROJECTIEF

En de kinderen
antwoordden:
Ach, vader,
er kwam net zo'n grote
boeman voorbij!

OPSOMMING

Ze vlogen naar de eiken,
en de beuken,
en de dennenbomen,
ze zochten overal!
Op een warme zomerdag

PARENTHESE

- ze wilden voor hun
jongen wat te eten halen
lieten ze de kleintjes
helemaal alleen achter.

Resultaten

Tonale inventaris
Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruikte intonatiecontouren in ons experiment,
en de verdeling van de contouren binnen de dialecten. We maken onderscheid tussen
ongemodificeerde contouren en contouren die Downstep, Vroege Piek of Late Piek
hebben ondergaan. Het blijkt dat alle toonhoogteaccenten en grenstonen die
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voorkomen in de standaardtalen ook voorkomen in de drie onderzochte varianten,
evenals de drie mogelijke accentmodificaties.

Tabel 1. Overzicht van nucleaire contouren en hun frequentie
Winschoten NS Weener NS

Weener HD

- Accent

Nucleaire
contour
H*LL%

534

505

583

modificatie

H*LH%

177

151

130

H*L0%

120

104

138

H* H%

112

143

100

H* 0%

75

141

115

L*HH%

68

131

118

L*H0%

18

21

30

L* H%

22

24

45

+ Accent

Downstep
(anders)

610

616

527

modificatie

Vroege Piek

24

53

40

Late Piek

10

3

6

Anders

67

23

34

Total

1834

1915

1866
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Ook in de uitspraak van de intonatiecontouren zien we overeenkomsten met de
standaardtalen. Zowel in Winschoten als Weener worden de Hoge Stijging (H* H
%) en Lage Stijging (L*H H%) uitgesproken met een verhoogde finale grenstoon
als het gevolg van Upstep, en wordt H*L 0% aan het eind uitgesproken op een
middelhoog niveau, zoals in figuur 1. Op basis van de aangetroffen nucleaire
contouren zien we geen verschil in het tonale systeem van de drie dialecten met de
standaardtalen. We treffen geen intonatiecontouren aan die uniek zijn, en in slechts
één of twee van de varianten voorkomen, zoals het geval was met de rise-level-slump
in het dialect van Manchester.

Distributie van nucleaire contouren over zinstypen
Ook als twee talen of dialecten hetzelfde fonologisch systeem hebben, hoeven de
tonale contrasten van dat systeem niet dezelfde betekenis te hebben. In deze sectie
kijken we naar de distributie van de nucleaire contouren over de zinstypes van het
Het Winterkoninkje. Een verschil in spreiding kan betekenen dat de dialecten
verschillen in de betekenis of functie die ze toekennen aan intonatiecontouren.
In alle dialecten overheerst het gebruik van de Daling bij de FINALE DECLARATIEF,
dat wil zeggen een H*L L% toonhoogteaccent, met of zonder modificaties als
Downstep, Vroege Piek of Late Piek. Sprekers van het Weener Nedersaksisch en
Weener Hoogduits gebruikten de Daling in meer dan 97% van de gevallen. In
Winschoten werd naast de Daling (90%) ook de Daal-Stijging (H*L H%) en de
Hoog-Vlakke contour gebruikt (H* 0%). Net als in de standaardtalen onderging H*
in meer dan de helft van de dalingen Downstep (!H*).
In VRAAGZINNEN zien we echter zeer grote verschilllen. De Winschoter sprekers
gebruiken veel vaker een Daal-Stijging (H*L H%) dan de Weener sprekers, die zowel
in het Nedersaksisch en het Hoogduits vaker de Lage Stijging (L*H H%) gebruikten,
zoals weergegeven in Figuur 2 voor de zin in (5).
(5)

Wat is ter mit joe gebeurd? (Winschoten
Nedersaksisch)
Wat is d r mit jo geböhrt? (Weener Nedersaksisch)
Was ist denn mit euch
passiert?

(Weener Hoogduits)

Wat is er met jou gebeurd?
Wat de CONTINUATIEVEN betreft, vonden we geen sterke voorkeur voor een
specifiek type intonatie, hoewel de Onvoltooide Daling (H*L 0%) vaker voorkwam
in Winschoten dan in Weener. Ook voor PROJECTIEVEN gebruikten de Winschoten
sprekers vaak de Onvoltooide Daling, terwijl de Weener sprekers de voorkeur gaven
aan de Lage Stijging (L*H H%). De sprekers in Weener lieten de H% in
OPSOMMINGEN vaker weg dan in Winschoten, maar in geen van de dialecten vonden
we een overheersend intonatietype. Tot slot zien we dat de sprekers uit
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Winschoten vaker dan hun oosterburen een Daling gebruikten voor PARENTHESEN.
De Weener sprekers gebruikten in dit geval vaker de Hoge Stijging.
Samenvattend constateren we dat in vier van de zes zinstypes die we onderzocht
hebben duidelijke verschillen bestonden tussen de Winschoter en Weener
proefpersonen in hun voorkeur voor bepaalde nucleaire contouren. Het gedrag van
de Weener sprekers in het Nedersaksisch en het Hoogduits verschilde echter weinig.
Op basis van onze resultaten concluderen we dat men in een onderzoek naar betekenis
en functie van intonatie waarschijnlijk meer verschil zou vinden tussen Winschoten
en Weener Nedersaksisch of Weener Hoogduits dan tussen de twee laatste varianten.

Figuur 2. Gebruikspercentages van nucleaire contouren in drie dialecten bij de vraagzin in (5), met
95% betrouwbaarheidsintervallen. Wit: Winschoten Nedersaksisch; grijs: Weener Nedersaksisch;
zwart: Weener Hoogduits (N = 54).

Realisatieverschillen
Inleiding
Talen verschillen niet alleen in de set van intonatiecontouren die ze tot hun
beschikking hebben, ze verschillen ook in de uitspraak van fonologisch identieke
contouren onder verschillende omstandigheden. In de afgelopen twintig jaar hebben
veel onderzoekers naar zulke realisatieverschillen gekeken. Zo weten we nu dat talen
verschillende manieren hebben om een melodie uit te spreken onder tijdsdruk. Bij
een Daling op het laatste woord in de zin Ik zie een SCHIP breken sprekers van het
Duits deze af (truncatie), terwijl sprekers van het Engels hem versneld uitspreken
(compressie; Grabe 1998a; Grabe, Post, Nolan & Farrar 2000). Sprekers van
Winschoten Nedersaksisch laten een combinatie zien, waarbij ze sterker comprimeren
dan trunceren. Een ander verschil zit in de plaats van de doelwaarden in de lettergreep
waarbinnen ze worden uitgesproken (zie Ladd,
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Schepman, White, Quarmby & Stackhouse 2009 voor een overzicht). In het Zuid-Duits
begint een stijgende intonatie bijvoorbeeld later dan in het Noord-Duits (Atterer &
Ladd 2004).
In deze sectie kijken we naar het effect van focus op de uitspraak van Dalingen.
Afhankelijk van de focusconditie van een zin, zoals neutrale focus of correctieve
focus, kan een geaccentueerde lettergreep langer of korter zijn, en kan zowel de vorm
van de intonatiecontour als zijn plaats in de lettergreep verschillen (bijvoorbeeld Xu
& Xu 2005; Baumann, Becker, Grice & Mücke 2007; Féry & Kügler 2008). Hanssen,
Peters en Gussenhoven (2008) hebben het effect van drie focuscondities op de
uitspraak van Dalingen in het Standaardnederlands bestudeerd. Bij niet-contrastieve
Enge Focus en correctieve Enge Focus, waarvan voorbeelden in (6b) en (6c) worden
gegeven, verlengden sprekers de duur van de onset /m/ en de coda /n/ ten opzichte
van Neutrale Focus (6a). Ook ligt de toonhoogte aan het eind van de Daling lager in
zinnen met Enge Focus dan in zinnen met Neutrale focus. De grootte van de
focusconstituent, aangegeven met [...]FOC, is de hele zin bij Neutrale Focus, en het
geaccentueerde woord bij Enge Focus.
(6)

a.

Neutrale Focus
Wat is er gebeurd?
[Ik had je naar Manderen
willen rijden.]FOC

b.

Niet-contrastieve Enge
Focus
Waar zouden je oom en
tante willen wonen?
Ze zouden bij
[Manderen]FOC willen
wonen.

c.

Correctieve Enge Focus
Had je moeder je naar
Zaltbommel willen sturen?
Nee, ze had me naar
[Manderen]FOC willen
sturen.

Van Heuven (1994) heeft onderzocht of de focusconstituent in het Nederlands
kleiner kan zijn dan de lettergreep, de fonologische eenheid die geaccentueerd wordt.
Hij maakte daarbij onderscheid tussen focus op de medeklinker in de onset, de klinker
of de medeklinker in de coda. De medeklinker in de onset is bijvoorbeeld de
focusconstituent in Ik heb niet woon maar boon gezegd. Uit het productie-experiment
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bleek dat de uitspraak van het toonhoogteaccent niet verschilde tussen focus op de
klinker en focus op de lettergreep, maar bij focus op de onset of de coda bleken er
wel verschillen te zijn ten opzichte van de locatie van de piek in de lettergreep en de
duur en de excursie van de stijging voorafgaand aan de piek. Ook was de excursie
van de stijging groter bij focus op de onset of coda dan bij focus op de klinker of
lettergreep. Een perceptie-experiment toonde aan dat sommige sprekers in staat waren
verschillen in focus waar te nemen, maar nooit het verschil tussen focus op de
lettergreep en focus op de klin-
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ker. Van Heuvens bevindingen in zowel het productie- als het perceptie-experiment
steunen de opvatting dat de nucleus het belangrijkste element van de lettergreep is,
ook wel het prosodische hoofd genoemd.
In dit onderzoek hebben we naar de realisatie van Dalingen gekeken in zinnen met
correctieve focus (op het woord, de lettergreep of de onset) ten opzichte van zinnen
met neutrale focus. We wilden weten op welke manier verschillen in de grootte van
het focusdomein worden uitgedrukt in talen en dialecten die nauw verwant zijn aan
het Nederlands. Meer specifiek onderzochten we of deze sprekers een kleinere
focusconstituent eveneens uitdrukken met de locatie van de piek of grotere duur of
excursie van de stijging, zoals hierboven voor de standaardtaal beschreven.

Methode
De leestaak in dit experiment bestond uit twaalf minidialogen die bestonden uit een
vraag en een antwoord in de vorm van een declaratieve zin. Er waren vier
focuscondities met ieder drie testwoorden. In het Nederlands wordt de declaratief
algemeen uitgesproken met een dalende intonatiecontour (H*L L%), waarbij het
toonhoogteaccent H*L op de nucleaire syllabe valt. We gebruikten drie niet-bestaande
plaatsnamen (Malberen, Melberen en Molberen) met de metrische structuur Xxx als
testwoorden. Op ieder testwoord volgde een werkwoord met de structuur xXx. In
tabel 2 staan Nederlandse voorbeeldzinnen van iedere focusconditie voor het woord
Malberen. Net als in het eerste experiment werden deze zinnen vertaald voor de
dialecten.
De sprekers lazen de testzinnen voor te midden van 61 minidialogen uit andere
experimenten. De volgorde van de zinnen werd gerandomiseerd, waarbij we twee
versies maakten om volgorde-effecten te voorkomen. De minidialogen werden
opgenomen voor of na de leestaak van het eerste experiment, met dezelfde groep
sprekers en volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven.

Tabel 2. Testzinnen voor het woord Malberen, opgesplitst naar
focusconditie (neutraal, correctief) en grootte van de focusconstituent
(zin, woord, syllabe of onset)
Focusconditie
neutraal

Focusdomein
zin

Minidialoog
A. Wat gaat er gebeuren?
B. [Ze willen bakker
Malberen belonen]

correctief

woord

A. Wilde de agent meester
Verdonck belonen?
B. Meester Verdonck?
Nee, hij wilde meester
[Malberen] belonen!

correctief

syllabe

A. Zullen die mensen
dokter Lomberen belonen?
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B. Dokter Lomberen? Nee,
ze zullen dokter
[Mal]beren belonen!
correctief

onset

A. Mag ik Anne Nalberen
belonen?
B. Anne Nalberen? Nee, je
mag Anne [M]alberen
belonen!

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

31

Resultaten
Metrische structuur
Bij beluistering van de opnames vonden we voor alle drie varianten een onverwachte
uitspraak van de testwoorden Malberen, Melberen en Molberen. Waar in de
standaardtaal het metrische patroon Xxx ('Malberen) wordt gebruikt, kwamen we in
Winschoten en Weener de alternatieven XXx ('Malbe:ren), XX ('Malbe:rn en
'Ma:lbe:rn) en Xx ('Malbern) tegen. Daarbij zijn er verschillen tussen Winschoten
en Weener, maar ook tussen Weener Nedersaksisch en Weener Hoogduits. In tabel
3 staat het relatieve gebruik van de zes uitspraken van het testwoord Malberen in de
drie varianten. Sprekers uit Winschoten gaven de voorkeur aan het patroon XX of
Xx, en sprekers uit Weener gebruikten naast Xxx ook vaak XX (We-NS) of XX en
XXx (We-HD).

Tabel 3. Relatief gebruik van de metrische patronen van de drie
testwoorden (in percentage van het totaal)

Wi-NS

Malberen
Xxx
15.6

Malbe:ren
XXx
0.9

Malbe:rn
XX
27.4

Ma:lbe:rn
XX
0.0

Malbern
Xx
56.1

We-NS

50.3

2.0

47.7

0.0

0.0

We-HD

67.5

9.9

22.2

0.5

0.0

Duurverschillen
In deze sectie willen we de vraag beantwoorden of er een relatie bestaat tussen de
grootte en de duur van het focusdomein. Figuur 3 toont de duren van het nucleaire
woord, de nucleaire syllabe, en van de onset van de nucleaire syllabe bij neutrale
focus (NF) en de drie correctieve focuscondities, te weten correctieve focus op het
woord (CF-W), op de syllabe (CF-S), en op de onset (CF-O). Op basis van de
resultaten kunnen we een aantal observaties doen. Ten eerste zien we dat sprekers
van de drie varianten de duur van segmenten verlengen bij zinnen in correctieve
focus vergeleken met neutrale focus. Binnen de categorie correctieve focus bestaat
voor Winschoten Nedersaksisch en Weener Nedersaksisch de neiging om de duur
van segmenten te verlengen naarmate het domein van de focus kleiner wordt. In de
figuur zien we dat zowel de onsetduur als de lettergreep- en de woordduur het langst
zijn voor zinnen met correctieve focus op de onset (CF-O). Dit betekent ook dat er
geen directe relatie bestaat tussen de grootte van de focusconstituent en de duur
daarvan; we zien geen relatief langere duur van de lettergreep als focusconstuent ten
opzichte van een lettergreep die deel uitmaakt
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van een grotere focusconstituent als het woord. Tot slot kunnen we algemeen
opmerken dat de duur van de onset en de lettergreep langer is in Winschoten dan in
Weener, en dat er geen onderscheid bestaat tussen Weener Nedersaksisch en Weener
Hoogduits.

Figuur 3. Gemiddelde duur van onset, syllabe en word in neutrale en correctieve focus.

fo verschillen
Op basis van de gemiddelde intonatiecontouren in figuur 4 kunnen we algemene
verschillen tussen focuscondities en tussen de drie varianten vaststellen en beschrijven.
De gemiddelde contouren werden gemaakt met behulp van het Praatscript ProsodyPro
van Yi Xu (2005-2011), door alle fo contouren te middelen over sprekers, apart voor
de vier focuscondities en de drie varianten. In de linkerpanelen vergelijken we de
neutrale focusconditie (NF, donkere lijn) met de drie correctieve focuscondities
samen (CF, grijze lijn). In de rechterpanelen is de correctieve focusconditie opgesplitst
naar de grootte van het focusdomein (onset, syllabe of woord). De lijnen geven de
intonatie op het testwoord en het daaropvolgende werkwoord, bijvoorbeeld Manderen
belonen.
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Figuur 4. fo contouren (in semitonen re 100 Hz) van alle nucleaire dalingen vanaf het testwoord tot
het einde van de zin (bijvoorbeeld Manderen belonen), gemiddeld over alle sprekers van één variant.
Het linkerpaneel toont steeds de gemiddelde fO contour van alle neutrale focus (NF) zinnen en van
de drie samengevoegde correctieve focus (CF) zinnen. Het rechterpaneel toont naast de gemiddelde
NF contour ook de gemiddelde contouren van de drie correctieve focuszinnen.

Bij het bestuderen van de rechterpanelen valt op dat er weinig realisatieverschillen
bestaan tussen de drie correctieve focuscondities. Alleen in Weener Nedersaksisch
zien we dat het begin van de stijging lager is, naarmate de focusconstituent kleiner
wordt. Bij de vergelijking tussen de drie samengevoegde CF condities enerzijds en
neutrale focus anderzijds (linkerpanelen) zien we duidelijker verschil in uitspraak.
In de correctieve focusconditie is de excursie van de stijging aan het begin van
het testwoord vergroot ten opzichte van neutrale focus. In Winschoten gebeurt dit
door het begin van de stijging te verlagen en het eind te verhogen, en in Weener
slechts door verlaging aan het begin. De hoogte en plaats van de piek verandert niet,
waardoor CF een steilere helling heeft dan NF. Een verschil in focusrealisatie tussen
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Winschoten enerzijds en Weener anderzijds is dat de eerste groep sprekers ook een
vergrote excursie van de daling laat zien, terwijl die voor de Weener sprekers niet
verandert met focusconditie. We zien in Winschoten geen extra lage
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toonhoogte aan het eind van de daling, zoals we hierboven beschreven voor het
Standaardnederlands en zoals ook voor het Engels is gerapporteerd (Xu & Xu 2005).
Als we tot slot kijken naar algemene verschillen in uitspraak van de Daling tussen
de drie varianten, valt vooral op dat in Winschoten de stijgende excursie groter is
dan in beide Weener varianten. Ook bereikt de nucleaire piek in Winschoten een
hoger punt dan in Weener.

Discussie
Systemische variatie
In het eerste deel van dit artikel hebben we systemische variatie in intonatie
onderzocht. De resultaten van de leestaak Het Winterkoninkje lieten zien dat de
sprekers uit Winschoten en Weener dezelfde set nucleaire intonatiecontouren
gebruikten. De tonale inventaris bestaat uit de vier toonhoogteaccenten H*L, H%,
L*H en L* en de grenstonen L% en H%, waarbij de optie bestaat de grenstoon weg
te laten. Ook kunnen de drie accentmodificaties Downstep, Late Piek en Vroege Piek
worden gebruikt. De nucleaire contouren die voor de drie onderzochte varianten zijn
beschreven, zijn grotendeels dezelfde als in het Standaardnederlands en het Standaard
Hoogduits (Gussenhoven 2005; Grice, Baumann & Benzmüller 2005; Peters 2009).
Wat betreft de tonale inventaris kunnen we concluderen dat er geen systemische
variatie is gevonden.
Als we vervolgens kijken naar het gebruik van de nucleaire contouren in
verschillende zinstypes, komen we wel dialectvariatie tegen. In VRAAGZINNEN
gebruikten de sprekers uit Winschoten vaker een Daal-Stijging dan hun Oosterburen,
die vaker de Lage Stijging gebruikten, zowel in het Nedersaksisch als het Hoogduits.
Het geringe gebruik van lage of stijgende intonatie voor vragen in Winschoten is
ook voor het Standaardnederlands gevonden (Haan 2002). In CONTINUATIEVEN en
PROJECTIEVEN werd in Winschoten vaker een Daal-Vlakke intonatie gebruikt dan
in Weener. De H*L en H* toonhoogteaccenten die sprekers uit Weener gebruikten
voor OPSOMMINGEN eindigden vaker zonder grenstoon (0%). Tot slot werden
PARENTHESEN in Winschoten vaker met een Daling uitgesproken. De Weener sprekers
gebruikten hiervoor vaker de Hoge Stijging.
Zulke verschillen in het gebruik van nucleaire contouren zijn ook gevonden voor
dialecten van het Engels in Groot-Brittannië (Grabe & Post 2002; Grabe, Kochanski
& Coleman 2008), hoewel de verschillen daar groter zijn en de tonale inventaris
bovendien niet voor alle dialecten hetzelfde was. De vraag is nu waarom de sprekers
van Winschoten en Weener voor sommige zinstypes verschillende contouren
gebruikten, terwijl ze toch over dezelfde tonale inventaris beschikten. Een
mogelijkheid is, dat een melodie in het ene dialect een andere betekenis heeft

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

35
dan in het andere. Het zou echter ook kunnen, dat de conceptualisatie van een bepaalde
conversationele uiting verschilt per sprekergroep. Stel, de L-toon van de
toonhoogtecontour H*L is gekoppeld aan het kenmerk ‘assertief’ (vergelijk Bartels
1999) in zowel Winschoten als Weener. Als de sprekers uit Winschoten vaker een
vraag als ‘assertief’ interpreteren, dan kan dat verklaren waarom ze vaker de
Daal-Stijging H*L H% gebruiken dan in Weener. In dat geval heeft de nucleaire
contour H*L H% niet noodzakelijk een andere betekenis in Winschoten, maar is hij
gebruikt omdat de vraagzin daar anders werd gelezen. Uiteraard kan een eenvoudige
leestaak als de onze geen uitsluitsel geven over welke van deze verklaringen de juiste
is.

Realisatieverschillen
Met het tweede experiment hebben we voor drie varianten onderzocht of focusconditie
een effect heeft op de uitspraak van Dalingen. We hebben gezien dat correctieve
focus een effect heeft op segmentduren in alle drie dialecten. De duren van de onset,
de lettergreep en het woord waren langer in zinnen met correctieve focus dan in
zinnen met neutrale focus. Daarnaast was er voor twee van de dialecten zwak verband
tussen de grootte van de focusconstituent en segmentduur, waarbij de langste duren
gekoppeld waren aan het kleinste domein. Zulke duurverschillen werden ook
gevonden tussen neutrale en correctieve focus in het Standaardnederlands (Hanssen,
Peters & Gussenhoven 2008).
Focusconditie had ook een effect op de excursiegrootte van de nucleaire Daling.
In Winschoten werd de excursie van zowel de stijging voor de nucleaire piek als de
daling erna vergroot bij correctieve focus, terwijl in Weener alleen de beginstijging
een grotere, en steilere, excursie liet zien.
Waar Van Heuven (1994) een uitspraakverschil vond tussen focus op de lettergreep
en focus op de onset- of codamedeklinker, had het verkleinen van de focusconstituent
in ons experiment geen substantieel effect op de uitspraak van de Daling. Eerder
zagen we dat het verband tussen segmentduur en grootte van de focusconstituent
zwakker is dan tussen segmentduur en neutrale focus versus correctieve focus. We
concluderen hieruit dat sprekers een verschil in focustype (zoals neutraal en correctief)
eerder in hun uitspraak laten horen dan een verschil in focusomvang.
Tot slot kunnen we een aantal algemene verschillen rapporteren in de uitspraak van
Dalingen in Winschoten en Weener, die los staan van focus. Segmentduren in
Winschoten waren over het algemeen langer dan in Weener, vooral voor de onset.
Daarnaast zagen we in Winschoten grotere excursies en een hogere nucleaire piek.
Een belangrijke bevinding is dat we tussen Weener Nedersaksisch en Weener
Hoogduits nagenoeg geen uitspraakverschillen hebben kunnen vinden. De resultaten
van de leestaak Het Winterkoninkje lieten ook al een groter verschil zien
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tussen Winschoten en Weener dan tussen de twee Weener varianten. Dit roept
allereerst de vraag op in hoeverre bidialectische sprekers naast verschillende woorden
en verschillende klinkers ook van verschillende prosodische systemen gebruik maken.
In het onderzochte geval is dat evident niet het geval: de Weener proefpersonen
gebruiken nagenoeg dezelfde intonatie in beide varianten. Er bestaat naar ons weten
geen onderzoek dat een algemener antwoord op de vraag toelaat. Informele observatie
suggereert dat Limburgse sprekers van Standaardnederlands vaak in de intonatie hun
moederdialect laten doorklinken, maar dat in andere gevallen de intonatie in hun
Standaardnederlands juist die van het Standaardnederlands is.
Onze keuze van de dialecten laat in dit verband wel een interessante conclusie toe,
namelijk dat de staatsgrens tussen Nederland en Duitsland een groter effect heeft op
intonatie dan de taalgrens, en dus zorgt voor linguïstische differentiatie. Vanwege
hun geringe geografische afstand zouden Winschoten Nedersaksisch en Weener
Nedersaksisch meer op elkaar moeten lijken dan het Weener Nedersaksisch en Weener
Hoogduits. Waar dat in het verleden zeker het geval is geweest, kunnen we op basis
van onze bevindingen concluderen dat de Weener sprekers hun dialect weliswaar
hebben behouden, maar hun intonatie hebben aangepast aan het Standaardduits
(vergelijk Goossens 1991). Op dezelfde manier gedragen de Winschoter sprekers
zich meer volgens de normen van het Standaardnederlands. Deze ontwikkeling sluit
aan bij de bevindingen van Giesbers (2008), die ontdekte dat de Nederlands-Duitse
staatsgrens een breuk in het Kleverlands dialectcontinuüm heeft veroorzaakt.
In het verleden heeft de intonatie in het noordelijke Nederlands-Duitse grensgebied
nauwelijks de aandacht van dialectologen of fonologen getrokken. Dit heeft mogelijk
te maken met het feit dat we in dit gebied geen opmerkelijke intonatiepatronen
tegenkomen, zoals in Noord-Engeland of Limburg. Toch laten onze resultaten zien
dat er zowel systemische als realisatieverschillen te vinden zijn in dit gebied, en dat
het onderzoeken van dergelijke verschillen de moeite waard is.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

37

Bibliografie
Atterer, M. & D.R. Ladd, ‘On the phonetics and phonology of “segmental
anchoring” of Fo: evidence from German’. Journal of Phonetics 32, 2004,
177-197.
Bartels, C., The intonation of English statements and questions. A compositional
interpretation. New York, 1999.
Baumann, S., J. Becker, M. Grice & D. Mücke, ‘Tonal and articulatory marking
of focus in German’. Proceedings of the 16th ICPhS, Saarbrücken, 2007,
1029-1032.
Bergmann, P., Regionalspezifische Intonationsverläufe im Kölnischen. Formale
und funktionale Analysen steigend-fallender Konturen. Tübingen, 2008.
Boersma, P. & D. Weenink, Praat: doing phonetics by computer
[Computerprogramma]. Versie 5.1.25, 2010.
Bremer, O., Deutsche Phonetik. Leipzig, 1893.
Cruttenden, A., ‘Mancunian intonation and intonational representation’.
Phonetica 58, 2001, 53-80.
Féry, C. & F. Kügler, ‘Pitch accent scaling on given, new and focused
constituents in German’. Journal of Phonetics 36, 2008, 680-703.
Giesbers, C., Dialecten op de grens van twee talen: een dialectologisch en
sociolinguïstisch onderzoek in het Kleverlands dialectgebied. Proefschrift
Radboud Universiteit Nijmegen. Groesbeek, 2008.
Gilles, P., Regionale Prosodie in Deutschen. Variabilität in der Intonation von
Abschluss und Weiterweisung. Berlin & New York, 2005.
Gilles, P. & J. Peters (red.), Regional variation of intonation. Tübingen, 2004.
Goossens, J., ‘The “Netherlandization” of the Low German West’. T.F. Shannon
& J.P. Snapper (red.), The Berkeley conference on Dutch linguistics 1989.
Lanham, MD, 1991, 35-55.
Grabe, E., Comparative intonational phonology: English and German.
Wageningen. Dissertatie Universiteit van Nijmegen, 1998.
Grabe, E., ‘Pitch accent realization in English and German’. Journal of Phonetics
26, 1998a, 129-143.
Grabe, E., Intonational variation in urban dialects of English spoken in the
British Isles. P. Gilles & J. Peters (red.), Regional Variation in Intonation.
Linguistische Arbeiten, Tübingen, 2004, 9-31.
Grabe, E., G. Kochanski & J. Coleman, ‘The intonation of native accent varieties
in the British Isles - potential for miscommunication?’ K. Dziubalska-Kolaczyk
& J. Przedlacka (red.), English pronunciation models: a changing scene. Bern,
2008.
Grabe, E., B. Post, Nolan F, & K. Farrar, ‘Pitch accent realisation in four varieties
of British English’. Journal of Phonetics 28, 2000, 161-185.
Grabe, E. & B. Post, ‘Intonational Variation in the British Isles’. B. Bel & I.
Marlin (red.), Proceedings of the Speech Prosody 2002 Conference, 11-13 April
2002, Aix-en-Provence, 343-346.
Grice, M., S. Baumann & R. Benzmüller, ‘German intonation in
autosegmental-metrical phonology’. S.-A. Jun (red.), Prosodic typology: The
phonology of intonation and phrasing. Oxford, 2005, 55-83.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

Gussenhoven, C., On the grammar and semantics of sentence accents. Dordrecht,
1984.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

38
Gussenhoven, C., ‘The Dutch foot and the chanted call’. Journal of Linguistics
29, 1993, 37-63.
Gussenhoven, C., The phonology of tone and intonation. Cambridge, 2004.
Gussenhoven, C., Transcription of Dutch intonation. S.-A. Jun (red.), Prosodic
typology: The phonology of intonation and phrasing. Oxford, 2005, 118-145.
Gussenhoven, C. & J. Peters, ‘De tonen van het Limburgs’. Tijdschrift voor
Nederlandse Taalkunde 13, 2008, 87-114.
Gussenhoven, C., J. Terken & T. Rietveld, Transcription of Dutch intonation.
Courseware. 1999. Geraadpleegd op 26 november 2011 op http://todi.let.kun.nl/.
Haan, J., Speaking of questions. An exploration of Dutch question intonation.
Ph. D. thesis, Utrecht, 2002.
Hanssen, J., J. Peters & C. Gussenhoven, ‘Prosodic effects of focus in Dutch
declaratives’. Proceedings of the International Conference on Speech Prosody,
Campinas, Brazil, 2008.
Heuven, V. van, ‘What is the smallest prosodic domain?’ P. Keating (red.),
Phonological structure and phonetic form. Papers in Laboratory Phonology
III, Cambridge, 1994, 76-98.
Hirst, D. & A. di Cristo (red.), Intonation systems. A survey of twenty languages.
Cambridge, 1998.
Jefferson, G., ‘List construction as a task and interactional resource’. G. Psathas
(red.), Interactional competence. Lanham, MD, 1990, 63-92.
Jun, S.-A. (red.), Prosodic typology: the phonology of intonation and phrasing.
Oxford, 2005.
Kohler, K.J., ‘Categorical pitch perception’. Proceedings of the 11th
International Congress of Phonetic Sciences, Tallinn, vol. 5, 1987, 331-333.
Kügler, F., The international phonology of Swabian and Upper Saxon. Tübingen,
2007.
Ladd, D.R., Phonological features of intonational peaks. Language 59, 1983,
721-759.
Ladd, D.R., Intonational Phonology. Cambridge, 2008. [2e herziene uitgave]
Ladd, D.R., A. Schepman, L. White, L.M. Quarmby & R. Stackhouse, ‘Structural
and dialectal effects on pitch peak alignment in two varieties of British English’.
Journal of Phonetics 37, 2009, 145-161.
Lenz, A.C. Gooskens & S. Reker, ‘On the Low Saxon dialect continuum terminology and research’. A. Lenz, Ch. Gooskens & S. Reker (red.), Low Saxon
dialects across borders. Stuttgart, 2009, 9-26.
Leyden, K. van & V. van Heuven, ‘On the prosody of Orkney and Shetlands
dialects. Phonetica 63, 2006, 149-174.
Möller, F., Plattdeutsch im 21. Jahrhundert. Bestandsaufnahme und Perspektive.
Leer, 2008.
Peters, J., Intonation deutscher Regionalsprachen. Berlin & New York, 2006.
Peters, J., ‘Intonation’. Duden - Die Grammatik, Hoofdstuk 2 (DUDEN-Reeks
Bd. 4). Mannheim, 2009, 95-128. [8ste herziene uitgave.]
Pierrehumbert, J.B., The phonology and phonetics of English intonation. PhD
thesis, MIT. Indiana, 1980
Schmidt, J.E., Die mittelfränkischen Tonakzente (Rheinische Akzentuierung).
Stuttgart, 1986.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

Selting, M., ‘Listen: Sequenzielle und prosodische Struktur einer
kommunikativen Praktik - eine Untersuchung im Rahmen der Interaktionalen
Linguistik’. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 23, 2004, 1-46.
Sievers, E., ‘Über Sprachmelodisches in der deutschen Dichtung’. E. Sievers,
Rhythmischmelodische Studien. Heidelberg, 1901/1912, 56-77.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

39
Vaan, M. de (red.), Germanic tone accents. Proceedings of the First International
Workshop on Franconian Tone Accents, Leiden, 13-14 Juni 2003. Stuttgart,
2003.
Wisser, W., Plattdeutsche Volksmärchen. Jena, 1914. [Herdruk 1959: Hamburg,
Verlag der Fehrs-Gilde.]
Xu, Y. & C.X. Xu, ‘Phonetic realization of focus in English declarative
intonation’. Journal of Phonetics 33, 2005, 159-197.

Eindnoten:
1. Dit onderzoek maakt deel uit van het project Intonatie in Variëteiten van het Nederlands, dat
werd gesubsidieerd door NWO. We danken Marron Fort en Garrelt van Borssum voor hun
vertaling van het leesmateriaal naar het Winschoten Nedersaksisch en het Weener Nedersaksisch.
Ook bedanken we onze sprekers voor hun bereidheid en inzet. We zijn Carlos Gussenhoven en
de reviewers zeer erkentelijk voor hun waardevolle suggesties en opmerkingen over eerdere
versies van dit artikel.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

40

Afstand of toenadering. Over het negentiende-eeuwse fin de siècle
in De klopgeest van Komrij en in Publieke werken van Rosenboom
Sarah Verhasselt (Université Charles de Gaulle, Lille)
In a comparison between two historical novels, De klopgeest (‘the
poltergeist’) by Gerrit Komrij and Publieke werken (‘public works’) by
Thomas Rosenboom, both set at the end of the 19th century, literary critics
often prefer Rosenboom's novel. They value its strong historical imbedding
over Komrij's novel, which is mostly perceived as a contemporary
reflection on the fin de siècle. Although every historical novel has a
contemporary-reflexive dimension, I will show that Rosenboom and Komrij
describe this historical period differently. Via an intertextual and
comparative approach, and through an analysis of three recurrent images
(the woman, the city and pseudoscientific practices); it becomes clear that
Komrij has created an ideological distance between the fin de siècle and
the contemporary reader, whereas Rosenboom's novel is more traditional
and invites us to an immersive historical reading.
De literaire kritiek heeft De klopgeest (2001)1. van Gerrit Komrij vaak vergeleken
met Publieke werken (1999) van Thomas Rosenboom. Beide romans roepen namelijk
het negentiende-eeuwse fin de siècle op en situeren zich in de grootstad Amsterdam.
In zo'n vergelijking moest Komrij's roman dikwijls het onderspit delven voor
Rosenboom die met zijn roman in 2000 de Libris Literatuurprijs won. Een recensie
van Arjan Peters in De Volkskrant is daarvan een sprekend voorbeeld: ‘De stroom
die afslaat van de monologen die Rosenbooms weerloze protagonisten afsteken, de
glorie van de taal die de schrijver over de lezer uitstort, is vele malen krachtiger dan
Komrijs [sic] proza’ (Peeters 2001).2.
Ook elders in de toenmalige receptie zijn negatieve kritieken terug te vinden in
verband met Komrij's stijl: ‘Met zo'n samenvatting zitten we dicht in de buurt van
Komrij's poëzie, die ik liever lees dan deze roman [...] met honderden alineaatjes
van maar een zin (dat smeert lekker uit) en in een hogelijke saaie stijl geschreven’
(Van Deel 2001). Blijkbaar botst Komrij in recensies vaak op oordelen over zijn
poëzie, die meestal hoger ingeschat wordt dan zijn prozawerk.
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De receptie had niet alleen een probleem met de stijl, maar ook met de inhoud, meer
bepaald met de voorstelling van de negentiende-eeuwse tijdsgeest. De klopgeest doet
enkele recensenten erg denken aan onze huidige eenentwintigste eeuw. Zo merkt
Van Brummelen in Het Parool op dat ‘in het door Komrij beschreven fin de siècle
[...] de parallellen met het heden voor het oprapen [liggen]’ (Van Brummelen 2001).
De negentiende eeuw lijkt niet echt tot het verleden te behoren. Die hedendaagse
blik op het fin de siècle verschilt grondig van Rosenbooms roman:
Komrij's houding ten opzichte van de historische roman is een andere dan
die van Thomas Rosenboom (Publieke werken) of Magriet de Moor (De
virtuoos). Die twee auteurs doken met hun verhaal in het verleden in een
poging dat te herscheppen. Dat doet Komrij ook, maar hij vertaalt in De
klopgeest bovendien zijn kijk op de huidige samenleving naar die van een
eeuw geleden (Schenke 2001).
Volgens Schenke doet Komrij in zijn roman aan hineininterpretieren. Hij beschouwt
De klopgeest als een historische roman over het heden.

Een theoretische uitweiding
Het is de vraag of een dergelijke vermenging van toen en nu niet inherent is aan de
historische roman, die in zekere zin altijd aan hineininterpretierung doet. Zoals Serge
Heirbrant (1995) en Lotte Jensen (2008) overvloedig aantonen, heeft de historische
roman meestal tot doel ook iets te zeggen over de eigen tijd. Consciences De Leeuw
van Vlaenderen ging niet alleen over de Vlaamse overwinning op de Fransen in 1302,
maar ook over de Vlaamse onderdrukking door de Franstaligen in 1838, het jaar
waarin de roman verscheen. Dat werd zelfs geëxpliciteerd in het voorwoord.
Meestal beperkt de vermenging van heden en verleden zich tot de peritekst, zoals
in Consciences voorwoord. In de romantekst zelf kan ze optreden in de vorm door
zijdelingse uitspraken van de verteller of in voetnoten. De verteltekst of la narration3.
is in dat geval toonaangevend. Als de vermenging zich daadwerkelijk manifesteert
in de verhaalwereld, le récit, neemt ze de vorm aan van anachronismen: figuren uit
de middeleeuwen hebben dan onmiskenbaar trekjes van figuren uit de tijd van de
schrijver. Zo toont Lotte Jensen aan dat de helden van de historische roman uit de
negentiende eeuw bijna tijdgenoten werden van de auteur en de lezer: ‘ze werden
gemanipuleerd, gekneed en bewerkt, zodat ze pasten in de mal van de eigen tijd’
(Jensen 2008, p. 12). De traditionele historische roman gebruikt die manipulatie niet
om de historische illusie te verbreken, maar net om het verleden dichterbij te brengen
en zo de immersie van de lezer in het verleden te vergemakkelijken. Het is makkelijker
om op te gaan in iets dat je kent dan in iets dat je vreemd lijkt.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

42
Een stap verder gaat de postmoderne historische roman: die voert de manipulaties
en anachronismen zo nadrukkelijk op in de verhaalwereld, dat de vertelde geschiedenis
een travestie lijkt, een mix van allerlei periodes in plaats van één duidelijk omschreven
fase (Vervaeck 2009). Dat gaat de immersie van de lezer tegen: hij of zij wordt er
voortdurend op gewezen dat de geschiedenis maar een verhaaltje is en dat men zich
moet laten meeslepen door de illusoire realiteit van dat verhaaltje. De postmoderne
roman mikt op kritische distantie in plaats van empathische versmelting.
Samengevat heb ik vier manieren geschetst waarop het toen en het nu verbonden
kunnen worden: via de peritekst, de verteltekst en de verhaalwereld. Die laatste wordt
ofwel gekenmerkt door immersie, ofwel door een distantiërende manipulatie. De
vier vormen tonen een toenemende versmelting van het heden met het verleden, die,
paradoxaal genoeg, leidt tot een toenemende distantie van de lezer. De vraag die ik
in dit artikel wil beantwoorden is tweevoudig. Ten eerste: tot welke categorie behoort
De klopgeest van Gerrit Komrij? Het gaat mij uiteraard niet om de classificatie, maar
om de analyse die hierdoor mogelijk wordt gemaakt. Ik wil niet alleen de historische
representatie en manipulatie in de roman analyseren - wat, en passant, de receptie
kan nuanceren - maar ik wil, ruimer, een eenvoudige benadering voorstellen om de
complexe interacties tussen toen en nu in de historische roman te systematiseren en
te onderzoeken. Dat is de tweede doelstelling van mijn bijdrage. Om die waar te
maken, zal ik niet alleen de hulp inroepen van andere benaderingen (zoals de
imagologie en de intertekstualiteit) die als hulpwetenschappen onder de koepel van
mijn systematisering gebruikt worden, maar zal ik ook de zogenaamd immersieve
roman van Rosenboom vergelijken met de zogenaamd afstandelijke roman van
Komrij. Om de vergelijking overzichtelijk te houden, beperk ik ze tot drie
verhaalelementen: de vrouw, de stad en de pseudowetenschap.
Om de band tussen toen en nu te onderzoeken, vergelijk ik de representatie in de
romans met die in enkele standaardwerken over het negentiende-eeuwse fin de siècle,
vooral de studies van Kemperink (2001) en Van Dijk (2001) zijn daarbij mijn leidraad.
Ik ben dus in geen geval op zoek naar een vergelijking met het zogenaamd echte fin
de siècle. Ik denk niet dat zoiets achterhaalbaar is. In mijn visie kan een vergelijking
per definitie slechts beelden en teksten tegen elkaar afwegen, geen ‘echte’ realiteiten.
Ik gebruik Kemperink en Van Dijk als toegangswegen tot het beeld dat de goed
geïnformeerde Komrij- en Rosenboomlezer over het fin de siècle heeft. Uiteraard is
zo'n lezer een geïdealiseerde constructie. Maar ze maakt het mij wel mogelijk te
onderzoeken in hoeverre Rosenboom en Komrij het huidige beeld van de goed
geïnformeerde lezer manipuleren met het oog op immersie en/of distantie.
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Een beknopte methodologie
Mijn onderzoek naar de manipulatie van de historische romancier steunt ten eerste
op een vergelijking tussen teksten - dus op intertekstualiteit. De roman zelf kan die
verwijzingen naar andere teksten uitbuiten, bijvoorbeeld door werken uit de
beschreven periode te citeren. Ik zal dan ook, aan de hand van Paul Claes'
systematisering in Echo's echo's (1988),4. aandacht besteden aan dergelijke referenties.
Ten tweede beschouw ik het beeld dat ik uit de studies van Kemperink en Van
Dijk haal als onderdeel van de verwachtingshorizon van de geïnformeerde lezer.
Daarmee specificeer ik het lezerstype dat Amossy en Herschberg Pierrot erg algemeen
formuleren aan de hand van collectieve stereotypes:
C'est bien entendu en le rapportant aux modèles préétablis de la collectivité
que le lecteur dégage le schème stéréotypé. Il faut que la représentation
littéraire renvoie à une image culturelle d'ores et déjà familière pour qu'il
puisse la retrouver’ (Amossy & Herschberg Pierrot 1997, p. 74).
Naast de studie van intertekstualiteit en van stereotypes, maakt mijn onderzoek naar
beeldvorming ook gebruik van de imagologie om de thematiek van het fin de siècle
te schetsen. Hoewel de imagologie volgens Van Gorp hoofdzakelijk over
beeldvorming over de landsgrenzen heen gaat, doel ik veeleer op de beeldvorming
van een literaire periode - het fin de siècle - doorheen de tijd. In het Lexicon van
literaire termen definieert Van Gorp het begrip imagologie als volgt:
Deelgebied van het comparatisme, vooral bedreven in Frankrijk en in het
Duitse taalgebied, waarin onderzocht wordt welk globaal beeld of imago
men van een bepaalde literatuur en cultuur heeft in het buitenland (Van
Gorp 2007, p. 226).
In principe is de methode van de imagologie dus dezelfde, alleen ligt bij mij de nadruk
meer op een diachronische aanpak dan op een geografische. Op die manier bespreek
ik het ‘inhoudelijke beeld’ van het fin de siècle dat in de romans van Rosenboom en
Komrij opgeroepen wordt.
Hoe slaagt een tekst er nu in om een bepaald beeld op te roepen en over te dragen
op de lezer? Met andere woorden, hoe komt de beeldspraak, het ‘vormelijke beeld’
zo men wil, tot stand? Om die vraag te beantwoorden, is het belangrijk te weten dat
een beeld in een literaire tekst steeds geconstrueerd wordt door een netwerk van
catchwords die een ideologische lading dekken. Het ene woord roept in combinatie
met het andere een bepaald beeld op. Zo is de associatie van het zwarte met het
dierlijke en het instinctieve een typisch cliché van de traditionele koloniale roman.
Om een beeld te achterhalen, volstaat het om de tekst aandach-
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tig te ontleden met oog voor de formulering en de context van bepaalde
signaalwoorden: ‘Dénombrer, démonter et expliquer ces types de discours, montrer
et démontrer comment l'image, prise globalement, est un élément d'un langage
symbolique, tel est l'objet même de l'imagologie’ (Pageaux 1988, p. 11). In mijn
bespreking heb ik dan ook veel aandacht voor de metaforiek en het woordgebruik
die een bepaald beeld tot uitdrukking brengen. Kemperink toont door een metaforische
analyse aan dat bijvoorbeeld de vrouw uit het fin de siècle dikwijls op dezelfde manier
beschreven wordt (Kemperink 2001). Zo staat het vrouwbeeld nauw in verband met
vaste bloem- en dierenmetaforen, waarop ik later terug zal komen. Van Dijk wijst
erop dat zulke beschrijvingen een dieperliggende ideologie tot uiting kunnen brengen:
‘Er lijkt een relatie te bestaan tussen de verspreidingsgraad van bepaalde
tekstkenmerken en de mate waarin ze gerekend kunnen worden tot de ideologische
pasmunt van de tijd’ (Van Dijk 2001, p. 14). Kortom, de stijl (toegespitst op de
formulering en de metaforiek) en de ideologische implicaties daarvan vormen het
vierde onderdeel van mijn methodologie.
Het gaat hier niet om uitgewerkte methodologische stappen, maar om
aandachtspunten en invalshoeken in de lectuur van de twee romans: intertekstualiteit,
lezersverwachtingen, thematische en stilistische analyse vormen de vier hoeken van
waaruit ik de drie eerder vermelde aspecten zal onderzoeken: de vrouw, de stad en
het wereldbeeld.

Het vrouwbeeld
In de literatuur van het fin de siècle worden dikwijls twee soorten vrouwen5. tegenover
elkaar geplaatst: de vergeestelijkte femme fragile enerzijds en de aardse femme fatale
anderzijds. De femme fragile is in grote mate gelijk te stellen met wat Ton Anbeek
‘het nerveus gestel’ noemt (Anbeek 1982, p. 49) in zijn bespreking van de
naturalistische roman. De femme fragile is een meer ‘gestileerde voorstelling’
(Kemperink 2001, p. 190) van dat nerveuze gestel.
Een fragiele vrouw is zuiver van aard maar ook overgevoelig, wat haar uiterst
kwetsbaar maakt. De zuivere vrouw treedt voornamelijk op in twee gedaantes: als
maagdelijk meisje en als getrouwde vrouw. Ze heeft vaak een engelachtig uiterlijk
en in de literatuur van het fin de siècle fungeren bepaalde bloemen als metaforen om
haar te beschrijven: ‘Bij zulke wezens passen attributen uit de Maria-iconologie zoals
de witte roos, de lelie, het losse kleed en het gouden aureool van de blonde haren’
(Kemperink 2001, p. 187). Voorts wordt de femme fragile uit het fin de siècle vaak
geassocieerd met Ophelia, zoals Kemperink onderstreept:
In de dode geliefde is de uiterste grens van onlichamelijkheid bereikt. [...]
Ze is nu dichter te naderen dan ooit, aan te raken zelfs, zonder dat er daarbij
sprake lijkt te kunnen zijn van enige lichamelijke lust. De dode geliefde
is de
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ideale geliefde; als Ophelia drijft zij schoon en onaangetast de dood in
(Kemperink 2001, p. 188).
Een expliciete verwijzing naar Ophelia is terug te vinden in De klopgeest. Wanneer
het hoofdpersonage Hector naar een tentoonstelling van wassen beelden kijkt in het
Panopticum in de Amstelstraat,6. raakt hij gefascineerd door het beeld van Ophelia:
‘In een bassin in een hoek drijft Ophelia. Ze is heel levensecht dood. Ik zou haar uit
het water willen sleuren om haar op de mond te kussen en opnieuw de adem in haar
te drijven’ (Komrij 2003, p. 9). Hier wordt de schoonheid van de dode Ophelia ietwat
anders waargenomen dan in het fin de siècle: ze is zo mooi dat Hector haar liever
levend dan dood zou zien. Voor hem is de dode Ophelia dus slechts gedeeltelijk ‘de
ideale geliefde’, want hij verbindt haar schoonheid met het aardse leven, niet met
een ‘vergeestelijkte’ dood. Het vrouwbeeld uit het fin de siècle, ‘l'image préexistante’
(Amossy 1999, p. 154), wordt hier op een andere manier ingezet.
In Publieke werken zijn er geen expliciete verwijzingen naar Ophelia, maar de
beschrijving van de slapende Johanna leunt wel dicht aan bij de idealisering van de
dode vrouw: ‘toegedekt onder een wit laken, onwezenlijk sereen, alsof zij was
opgebaard’ (Rosenboom 2008, p. 294).
De femme fatale, als tegenhanger van de femme fragile, gedraagt zich wulps en is
een opvallende verschijning. Eigenlijk verschilt ze niet zoveel van een man, aangezien
ze ook gedreven wordt door ‘aardse’ lusten. Haar uiterlijk verschilt grondig van dat
van de kleurloze femme fragile en wordt vaak ontmaskerd als fake. Zo zijn haar haren
gekleurd, haar gezicht geschminkt of haar naam verzonnen. Ze wordt meestal
geassocieerd met de hel en beschreven via dierenmetaforen zoals de kat of de slang,
die traditioneel valse en verleidelijke connotaties met zich meedragen (zie Kemperink
2001, p. 190).
In De klopgeest komt Hector door zijn werk als spiritist in contact met een zekere
familie Bruyningh. Vooral mevrouw Bruyningh heeft behoefte aan een spiritist, ze
wil de geest van haar overleden zoon oproepen. Ze neemt Hector in dienst als
‘medium’: hij is de tussenpersoon tussen de wereld van de geesten en de levenden.
Deze mevrouw Bruyningh staat dus erg open voor het ‘geestelijke’, ze is ‘een ervaren
spiritiste’ (p. 35) en een rouwende moeder. Hierdoor kan mevrouw Bruyningh als
een femme fragile beschouwd worden. Maar tegelijk is ze ook erg gebonden aan het
aardse, aan het materiële. Haar uiterlijk wordt bovendien als ‘vals’ bestempeld: ‘zulke
belachelijke matrones, met hun rimpels en hun valse, door schildpadkammen
bijeengehouden haar en hun gezwollen lijf’ (p. 69). Bovendien is haar houding
tegenover Hector voor twee interpretaties vatbaar. Enerzijds ervaart hij haar
vriendelijkheid als ‘een sterke, ongecompliceerde moederliefde’ (p. 70). Anderzijds
vermoedt Hector dat haar gevoelens jegens hem veeleer seksueel getint zijn: ‘Er
moet een erotisch fluïdum van mij uitgaan waarvan zij denkt dat
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het voor haar bedoeld is’ (pp. 77-78). Hier is ‘l'image construite dans le discours’
(Amossy 1999, p. 154) een combinatie van twee vrouwtypes uit het fin de siècle.
Zelda, een andere ‘patiënte’, is eveneens een dubbelzinnig vrouwtype. Net zoals
mevrouw Bruyningh vertoont ze hypersensitieve trekjes die haar verwant maken met
de femme fragile. Bovendien is ze waarschijnlijk nog maagd: ‘Het kan niet anders
of ze is nog maagd, anders staat de wereld op zijn kop’ (p. 148). Ook dat past in het
fragiele vrouwtype. Maar aan de andere kant is ze zeer zinnelijk en wordt ze
vergeleken met een slang:
Toch bezit ze een natuurlijkheid die me angst aanjaagt, de natuurlijkheid
- inderdaad - van een slang. Ze beweegt en praat op een manier of ze
eropuit is je van je zelfbeheersing en decorum te beroven. Hoe minder het
haar lukt, hoe vaker ze sist (pp. 148-149).
De metafoor van de slang werd, zoals gezegd, vaak gebruikt voor de femme fatale:
het fungeert hier als catchword en roept het fatale vrouwbeeld op. Het tussenwerpsel
‘inderdaad’ toont aan dat een bestaande metafoor op een bewuste manier
geherintroduceerd wordt. Zelda is verleidelijk en gevaarlijk, ze combineert Eros en
Thanatos.
Tegenover mevrouw Bruyningh en Zelda staat de volkse Roos. Ze is een
dienstmeisje van de familie Bruyningh. Terwijl Hector mevrouw Bruyningh een
gekunstelde, gecompliceerde vrouw vindt, bewondert hij de nuchterheid en de
zuiverheid van Roos, en van de volkse vrouw in het algemeen. Hij vergelijkt hen
dan ook met bloemen, dé metafoor bij uitstek in het fin de siècle om de zuivere vrouw
te beschrijven.
Er is altijd een grote schare dienstmeiden op de been en iedere meid komt
hier tot haar recht. Ja, de meisjes zijn bloemen op een zomerdag! Sommigen
zijn knolbegonia's. Anderen doen met hun vriendelijke gezichten weer
denken aan zonnebloemen, knikkebollend naar de zon. Soms, wanneer ze
zich om het middel extra ingesnoerd hebben en op hoge, dunne benen
lopen, verbeeld ik me dat ze tulpen zijn. De dikkere dienstmeisjes - de
knolbegonia's en hyacinten - schommelen in de wind en laten zich strelen
door de lucht (p. 14).
De bloemenmetaforiek uit de fin de siècle-literatuur wordt hier op een andere manier
gebruikt, aangezien het gaat om ordinaire bloemen - geen lelies of rozen - die horen
bij de volkse vrouw. Bovendien is deze bloemenmetaforiek niet helemaal gespeend
van misogynie: Hector maakt namelijk een duidelijk onderscheid tussen de mooie
dienstmeiden en de lelijkere, de ‘knolbegonia's’. In het algemeen onderscheidt Hector
dus de mooie vrouwen van de lelijke, ongeacht hun sociale stand. Bij de vrouwen
van lagere stand verafschuwt hij de ‘onnatuurlijke’ vrouwen, namelijk de prostituees
die hij met Eros en Thanatos associeert: ‘De
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hoeren hebben zich vooral aan de Damkant gevestigd. In hun vuilroze fluwelen goed
en valse kant tikken ze tegen de ramen. Hun bepleisterde gezichten lijken verbazend
veel op dodenmaskers’ (p. 57).
Kortom, voor Hector is geen enkele vrouw volkomen ondubbelzinnig, behalve
misschien de volkse Roos, die hij echter door toedoen van de ‘fatale’ Zelda verliest.
Het merendeel van de vrouwelijke personages is voor Hector zowel geestelijk als
lichamelijk, waarbij het lichamelijke onvermijdelijk primeert: ‘Voor een man bestaat
iedere vrouw uit twee vrouwen, de aangeklede en de niet-aangeklede’ (p. 147). Die
hedendaagse visie, waarbij seksualiteit niet langer zondig is, verschilt met de
opvattingen uit het fin de siècle en zorgt voor een ideologische confrontatie tussen
toen en nu. Tegelijkertijd wordt de lezer geconfronteerd met heel wat bloemen- en
dierenmetaforen om de vrouw te beschrijven. De beeldspraak sluit dus erg aan bij
die van het fin de siècle, maar dat zorgt er meteen ook voor dat de lezer deze metaforen
als niet-hedendaags waarneemt. Het vrouwbeeld wordt in de formuleringen zo
expliciet benadrukt, dat het voor de hedendaagse lezer vreemd of anders aanvoelt.
In Publieke werken vinden we geen typische dier- en bloemenmetaforen terug om
de vrouw te beschrijven, hoewel het personage Johanna wel ‘pennend als een schaap’
(Rosenboom 2008, p. 296), als een onschuldig dier dus, op haar ziekbed ligt. In plaats
van de gekende metaforen op een duidelijke manier aan te halen, zoals Komrij doet,
geeft Rosenboom veeleer beschrijvingen over de vrouw. Bovendien wordt in Publieke
werken de seksualiteit wel als zondig ervaren. Zo wordt een weduwe, die aandachtig
naar het dekken van een merrie kijkt, als ‘peilloos obsceen’ (Rosenboom 2008, p.
287) omschreven. Bij Rosenboom wordt de seksualiteitsbeleving dus vanuit een
minder modern perspectief bekeken.

Het stadsbeeld
In De klopgeest houdt Hector ervan om als een echte flaneur door de stad Amsterdam
te wandelen: ‘Flaneren betekent tegelijk de benen en de ogen de kost geven’ (p. 13).
Verder heeft hij het niet zo begrepen op de oude stadsdelen, maar bewondert hij
liever de veranderende moderne stad. Voor die moderne stad moet echter wel het
ongerepte platteland wijken: ‘Ik herinner me hier nog weilanden, polderhuisjes en
molens. Nu zijn er brede straten met overal villa's. Er wordt nog altijd druk gebouwd’
(ibidem). In de nieuwe stad kan hij vrij ademen en ze werkt bovendien inspirerend.
Amsterdam lijkt de stad van de toekomst.
Toch woont Hector zelf in een niet al te fraai stadsdeel, namelijk in de Nes. Het
is er overwegend beklemmend en donker:
De Nes mag het sieraad zijn van het uitgaansleven, een broeinest van
vermaak, zonde en artisticiteit, ze is en blijft een steeg. Ze sluit de
wandelaars aan weers-
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zijden in, ze doemt boven ons op, met blokkendozen van smalle deuren,
blinde ruiten, stoepen en reclameborden (p. 19).
Als keurige dandy moet hij er zich steeds van vergewissen dat hij zich niet vuil maakt
in de Nes door het vocht van de gevels en de daken. Hij hecht dan ook veel belang
aan uiterlijk vertoon: ‘Ik houd van smetteloze handschoenen, een lavendelkleurige
das, bloemen in mijn knoopsgat, vergulde wandelstokken’ (p. 15). Een geciteerd
fragment uit Baudelaires De schilder van het moderne leven bevat een meta-uitspraak
die op het dandyisme in fin de siècle toepasbaar is: ‘Het dandyisme komt voornamelijk
naar boven in overgangstijden, wanneer de democratie het nog niet volledig voor
het zeggen heeft en wanneer de aristocratie nog niet helemaal gedegenereerd is’ (p.
25). Het is een citaat dat goed op Hector van toepassing is en dat de lezer als het
ware helpt om zijn gedrag beter te duiden.
In de achterbuurten van Amsterdam, waar hij noodgedwongen woont, is de
afwisseling van de seizoenen nauwelijks merkbaar: ‘Ik weet in deze steeg alleen dat
het zomer is door de namiddaggloed die er blijft hangen. Winter moet het wel zijn
als het water zich verzamelt in meer dan buitensporig grote plassen’ (p. 19). Deze
gesloten en vuile ruimte is typerend voor de fin de siècle-stad als poel van verderf
en staat haaks op de voorstellingen die Hector zich maakt van de nieuwe stad. De
oude en de nieuwe stad vormen een asymmetrisch geheel. De stad is op die manier
een combinatie van verscheidene vigerende stadsbeelden uit het fin de siècle. Zo
behoort de villa van mevrouw Bruyningh tot de ‘oude’ orde van de aristocratie. De
overdadige decoratie van de gevel steekt af tegen het moderne deel van de stad:
Bij het verlaten van het pand kijk ik nog eens op naar de neoclassicistische
gevel. Er is als decoratie een antieke gevelsteen ingemetseld, afkomstig
uit een blijkbaar sinds lang afgebroken grachtenhuis. ‘Het Fortuyn’, staat
erop. [...] Hier huist de rijkdom zonder smaak. Ik schud de oude tijden van
me af. Ik stap over een nogal onhandig geplaatste versperring van een
bouwbedrijf. Het nieuwe stadsdeel Zuid lacht me toe (p. 37).
De stad wordt geladen door de tijdsgeest: behoud staat er lijnrecht tegenover
vernieuwing. Overigens is Hectors houding tegenover de vernieuwing op het eerste
gezicht vrij paradoxaal: hij bewondert de nieuwe stadsgedeelten maar tegelijkertijd
‘liggen [z]ijn hart en ziel in de duistere, bedompte Nes’ (p. 56). Toch is het lelijke
stadsgedeelte voor hem verbonden met het nieuwe: ‘Ik droom misschien daarom zo
graag van licht en ruimte omdat ik geen andere stoffering ken dan de verbrokkelde
stenen van de Nes’ (ibidem).
De moderne stad brengt echter niet alleen vernieuwing, maar ook criminaliteit
met zich mee. De werven bieden een uitstekende schuilplaats voor misdadigers: ‘Er
is veel ruimte om weg te komen en je te verbergen. Bouwputten, schuttingen
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en zandhopen, ze veranderen voortdurend van plaats, en dat maakt de politie onzeker’
(p. 80). Wanneer Hector op onderzoek uitgaat naar het gestolen collier van mevrouw
Bruyningh, ontdekt hij dat de stad haar verborgen kanten heeft. Hij is ongewild
getuige van een ondergronds circuit van misdaad en prostitutie. Hij ontdekt, in wat
aanvankelijk op de praktijk van een collega-spiritist lijkt, een netwerk van verborgen
ruimtes en valse deuren. Het netwerk lijkt op een systeem van Russische poppetjes;
de ene ruimte verbergt steeds weer een andere: ‘Daarachter bevindt zich in
werkelijkheid een tweede kamer’ (p. 195). De kamers zelf hebben bovendien een
occult karakter: ‘Boven de vijf deuren zijn classicistische frontonnetjes getimmerd,
alsof ze toegang bieden tot mysterieuze tempels’ (p. 196).
Hector besluit om nog meer te infiltreren in deze ‘onderwereld’: ‘Ik moet hier
terugkomen als alles in vol bedrijf is. Ik moet het uur afwachten van de raven en van
de verstekelingen van de nacht’ (p. 197). De ondergrondse ruimte blijkt uiteindelijk
dienst te doen als kluis voor gestolen goederen en als bordeel. Kortom, Hector heeft
de ruimte ontmaskerd tot haar ware gedaante. Onder de oppervlakkige schoonheid
van de stad schuilt een onderwereld van Eros en Thanatos, het terrein waar ook de
femme fatale thuishoort.
Bovendien heeft de industrialisering de stad ingrijpend veranderd. Amsterdam
lijkt op een gigantische machine waarvan de arbeiders de slaven zijn. De toenemende
verpaupering in de stadswijken is een logisch gevolg: ‘Weet ik wel dat er hier in
Amsterdam duizenden mensen in vochtige kelders wonen, slapend in kisten en
kartonnen dozen, in een ondraaglijke stank [...]?’ (p. 48). Dit beeld is enigszins
anachronistisch, aangezien kartonnen dozen veeleer een hedendaags fenomeen zijn,
maar sluit tegelijk ook aan bij het fin de siècle-beeld. De stad lijkt op een verstikkend
monster dat iedereen in zijn greep houdt: ‘Mij bevangt het warme gevoel dat ik in
een stad mag zijn die alles en iedereen omhelst en die de zonderlingste atomen in
haar baan houdt. Ik vertoef in het middelpunt van de grote, almachtige, bemoederende
poliep die ons allemaal verslindt’ (p. 103). Dit sluit aan bij het monsterlijke stadsbeeld
dat eveneens naar voren kwam in de literatuur van het fin de siècle, zoals Mary
Kemperink in een metaforenanalyse heeft aangetoond (zie Kemperink 2000, p. 84).
Het beeld van de monsterlijke stad in de literatuur van het fin de siècle is misschien
nog wel het best verwoord door de Franstalige Belgische dichter Émile Verhaeren,
die een gedicht schreef over ‘la ville tentaculaire’.7.
Het stadsbeeld van de verteller is voor een dubbele interpretatie vatbaar. Aan de
oppervlakte lijkt Amsterdam een nieuwe, veranderde stad. Hector staat vol
bewondering voor de grandeur van de moderne en grootse gebouwen. Die houding
is vergelijkbaar met die van Vedder in Publieke werken. Ook hij kijkt aanvankelijk
bewonderend toe hoe Amsterdam een moderne grootstad wordt, maar uiteindelijk
zal de bouw van een nieuw hotel, met de ironische naam ‘Victoria’ zijn ondergang
betekenen. Het komt zelfs zover dat Vedders huis in het Victoria Hotel geïncorporeerd
wordt: ‘Wij bouwen om u heen’ (Rosenboom 2008, p. 462). Hierdoor
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wordt Vedder opgesloten in de stad, het hotel ‘omarmt’ als het ware zijn huis. De
stad heeft hier letterlijk tentakels zoals de ‘tentaculaire’ stad uit het fin de siècle. In
Rosenbooms roman is er bovendien een sterke polarisering tussen de stad en het
platteland, zoals in vele fin de siècle-romans het geval is: ‘Veel negatieve
eigenschappen van de stad worden in directe oppositie gezet tot kwaliteiten die aan
het platteland worden toegeschreven’ (Kemperink 2000, p. 84). Wanneer Vedder op
bezoek gaat naar zijn neef Anijs in het vredige dorpje Hoogeveen, kan hij dan ook
letterlijk en figuurlijk herademen. Toch is ook dit dorp aan verstedelijking onderhevig.
Zo is Hoogeveen in zekere mate ook geïndustrialiseerd: er is een turfstrooiselfabriek,
een spoorlijn met station, een hotel,... De stad heeft duidelijk ook hier haar tentakels
naar het platteland uitgestrekt.
Zowel Komrij's roman als die van Rosenboom bevestigen de negatieve impact
van de fin de siècle-stad. In Rosenbooms roman tast die steedse invloed ook het lot
van de personages aan en reikt ze tot het platteland. Terwijl Komrij een vrij
genuanceerd en soms anachronistisch stadsbeeld schetst, gaat Rosenboom nog een
stap verder: de stad heerst over de mens en bepaalt diens leven.

Het wereldbeeld: pseudowetenschap als beroep en als levensvisie
In De klopgeest van Komrij werkt het hoofdpersonage Hector als ‘medium’ tussen
deze en gene wereld. Hij besteedt tegelijkertijd ook veel aandacht aan zijn uiterlijk.
Dat komt niet alleen doordat hij er een esthetisch behagen in schept om zich op te
dirken, maar het hoort bij zijn werk als spiritist. Als medium moet hij er namelijk
onberispelijk uitzien. Dat was een must voor elke negentiende-eeuwse spiritist:
Een medium moest ontwikkeld en beschaafd zijn, anders konden
ontwikkelde geesten er niet door werken: [...] [hij] was als een instrument
dat vanaf gene zijde werd bespeeld en daarom zuiver gestemd moest zijn
(Draaisma 2000, p. 132).
Hector begeeft zich door zijn functie in de betere kringen die hij bewondert. De
seances die hij houdt, verlopen volgens de spiritistische leer. Zo vormt hij met zijn
toehoorders een keten: ‘De rechterpink van mijn linkerbuurvrouw is verstrengeld
met mijn linkerpink en de linkerpink van mijn rechterbuurvrouw haakt weer in mijn
rechterpink’ (p. 31). Ook de typische attributen van zo'n seance zijn aanwezig: ‘een
simpele tafel met vier poten’ (ibidem), gedoofde kaarsen en spirituslampen (p. 32),
bedekte spiegels (p. 67) en een lei waarop de geest boodschappen kan achterlaten
(p. 70). Zulke spiritistische seances kwamen vaak aan bod in de negentiende-eeuwse
fin de siècle-literatuur, bijvoorbeeld in De kleine Johannes (1887) van Frederik van
Eeden of in De stille kracht (1900) van Louis Couperus. Bij die laat-
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ste vormen de personages ook een keten, gezeten rond een tafel, met het doel om
geesten op te roepen:
Ik voel trillingen in mijn vingers, murmelde zij. De tafel, nog eens, lichtte
haar poot op, draaide even knarsend op de marmeren vloer een nijdige
kwartcirkel, en zette de poot met een ruwe stamp neer. Zij keken elkaar
verwonderd aan (Couperus 1974, p. 56).
Bij Zelda is Hector in dienst als een alternatieve geneeskundige: ‘Ik moet haar pijnen
bestrijden door bestrijkingen’ (p. 145). Negentiende-eeuwse spiritisten gingen ervan
uit dat er bij de mens een ‘fluïdum’ aanwezig was dat op een bepaalde manier
‘geladen’ kon zijn. Wanneer patiënten in trance gebracht werden, kon de spiritist
door te ‘strijken’ (soms met magneten) het fluïdum gunstig beïnvloeden. Deze vorm
van spiritisme is gebaseerd op het mesmerisme dat ontstond aan het einde van de
achttiende eeuw, maar kende een heropleving aan het einde van de negentiende eeuw.
Het toen populaire somnambulisme baseerde zich namelijk in grote mate op het
vroegere mesmerisme. Beide vormen van alternatieve geneeskunde vertonen dezelfde
kernelementen: ‘Wat bleef was de trance, de verwijzing naar het fluïdum. Ook de
taal was nog die van Mesmer, de zitting heette een seance, de trance magnetische
slaap’ (Draaisma 2000, p. 123). Zoals Draaisma aantoont, wordt, onder andere door
de Nederlandse spiritiste Elise van Calcar (1822-1904), het spiritisme aan het einde
van de negentiende eeuw verheven tot een ‘medische tegenbeweging’ (Draaisma
2000, p. 130) die op gespannen voet stond met de reguliere geneeskunde.
Hector handelt op een soortgelijke wijze als Van Calcar. Bij Zelda gaat hij ervan
uit dat haar fluïdum terug in evenwicht gebracht moet worden, alleen ‘valt [het] bij
Zelda moeilijk te beslissen of ik al strijkend fluïdum moet toevoegen of juist fluïdum
moet weghalen’ (ibidem). Hectors handelingen zijn bijna volledig overeenkomstig
met die van een laat negentiende-eeuwse spiritist. Alle elementen van de spiritistische
mise en scène zijn aanwezig. Hectors vriend George ontmaskert deze mise en scène
later als bedrog, als een goedkope truc. Ironisch genoeg neemt George later zelf de
spiritistische trucjes over om het socialisme te promoten, om zijn socialistische
streven kracht bij te zetten. Hij incorporeert bijgevolg het spiritisme in het socialisme:
Hij, de revolutionair, sprak over hypnose en over de willoosheid waartoe
de heersende klasse gebracht kon worden. Hij had het over een nieuw
wapen en nieuwe bondgenoten. Bondgenoten van gene zijde die voor de
goede zaak konden worden ingezet en waarvan er ontelbare waren,
welbeschouwd net zoveel als je wilde (p. 212).
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Hierdoor worden zowel het pseudowetenschappelijke spiritisme als het opkomende
socialisme uit het negentiende-eeuwse fin de siècle in een lachwekkend perspectief
geplaatst. Het spiritisme van Hector wordt verschillende keren ironisch voorgesteld:
door de beschrijvingen van zijn seances en door Georges socialistische interpretatie
van het spiritisme. Uiteindelijk blijft er enkel een onzeker wereldbeeld over:
Wie weet zijn er niet eens twee afzonderlijke werelden, maar lopen ze
gewoon door elkaar. Wie weet zijn de twee werelden een en dezelfde
wereld. De wereld hier en de wereld daar. De wereld van nu en de wereld
van straks. De wereld van de mensen boven en de wereld van de mensen
beneden. Luchtkastelen op aarde of echte kastelen in de lucht, wat doet
het ertoe? (p. 203).
In Rosenbooms Publieke werken komt een soortgelijke pseudowetenschappelijke
kwestie aan bod. Het hoofdpersonage Anijs werkt namelijk als apotheker - maar
soms ook als dokter - in het dorpje Hoogeveen. Hij omschrijft zichzelf als een ‘man
van de wetenschap’, maar Anijs blijkt minder wetenschappelijk te zijn dan hij zelf
denkt. In zijn apotheek verkoopt hij namelijk allerhande producten die geen
medicijnen zijn, maar veeleer homeopathische middeltjes: ‘Ook verkocht hij wel
tonische, versterkte Franse rode wijn onder het etiket Vinum Rubrum Gallicum, en
maakte hij theriac-pillen volgens het Abrahamy's receptenboek van zijn voorganger’
(Rosenboom 2008, p. 27). Hij heeft eveneens een snoeptafel in zijn apotheek
geïnstalleerd, zodat er meer kinderen over de vloer komen (Rosenboom 2008, p. 29).
Wanneer in zijn dorp een tweede apotheker zijn opwachting maakt, voelt Anijs zich
bedreigd. Bovendien is deze apotheker Halink universitair geschoold, in tegenstelling
tot Anijs die zijn apothekersdiploma onder de oude wetgeving behaalde:
Zelf had hij zijn diploma zowat dertig jaar geleden behaald, bij de
Provinciale Commissie van Geneeskundig Toeverzicht te Assen, maar bij
de wetswijziging van 1865, zeven jaar nadien, was de farmacieopleiding
opgestoten tot een academische studie (Rosenboom 2008, p. 46).
De nieuwe wetgeving door Thorbecke in 1865 is dus een belangrijk thematisch
uitgangspunt in Publieke werken. Er heerst een voortdurende spanning tussen reguliere
en alternatieve geneeskunde, tussen de wetenschap en pseudowetenschap,
respectievelijk vertegenwoordigd door Halink en Anijs. Met andere woorden, bij
Rosenboom worden pseudowetenschappelijke praktijken ingebed in de
sociaalhistorische context van het einde van de negentiende eeuw. De politieke
beslissing van Thorbecke heeft repercussies voor de evolutie van Rosenbooms
hoofdpersonage Anijs, die ten onder gaat aan zijn eigen - al dan niet wetenschappelijke
- tekortkomingen. Terwijl Komrij de pseudowetenschap beschrijft als bedrog en
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spektakel, geeft Rosenboom een heel ander beeld van de (pseudo)wetenschap. Een
beeld dat door historische gebeurtenissen - in casu Thorbeckes wetgeving - gestaafd
en geschetst wordt. Hierdoor creëert Rosenboom in zijn roman wederom meer
historische toenadering tot het fin de siècle, terwijl Komrij door de expliciete
ridiculisering van het spiritisme voor een ideologische kloof tussen toen en nu zorgt.

Intertekstualiteit
Ten slotte wordt de immersie en/of distantie met het fin de siècle nog veel duidelijker
door de manier waarop Komrij en Rosenboom in hun romans omgaan met andere
literaire teksten uit het fin de siècle.
In zijn studie over intertekstualiteit toont Paul Claes aan dat citaten als een
verbindingsmiddel tussen teksten kunnen fungeren: ‘de aanhaling treedt met zijn
nieuwe omgeving in verbinding’ (Claes 1988, p. 64). Volgens Claes, die zich baseert
op de tekenleer van Peirce, zijn er drie soorten tekstuele relaties die de verbinding via citaten - tussen twee teksten bewerkstelligen, namelijk de iconische, de indexicale
en de symbolische (ibidem). In De klopgeest hebben we te maken met een iconische
of metaforische tekstrelatie. De tekstfragmenten die aangehaald worden, sluiten aan
bij het verhaal over Hector. De teksten uit het fin de siècle staan op een gelijke hoogte
als Komrij's romantekst: ‘Net zoals de metafoor twee verschillende “werelden” met
elkaar in verband brengt en tot op zekere hoogte met elkaar vermengt, kan een citaat
dat doen met teksten’ (Claes 1988, p. 64-65).
De eerste tekst die aangehaald wordt, nog voor het verhaal over Hector van start
gaat, is een fragment uit de artikelen van Herman Gorter met de titel ‘Kritiek op de
litteraire beweging van 1880 in Holland’.8. Hierin schetst Gorter de veranderende
maatschappij aan het einde van de negentiende eeuw. Volgens Van Hulle fungeert
dit fragment als ‘een motto’ voor De klopgeest (Van Hulle 2002, p. 86). Gorter komt
later in het verhaal nog aan bod, via het personage George, die net als Gorter de
socialistische ideologie aanhangt: ‘Hij sprak over rechtvaardigheid en eendracht.
Over het sociale vraagstuk en de nieuwe lente’ (mijn cursivering, S.V.; Komrij 2003,
p. 45). De ‘nieuwe lente’ verwijst zeer duidelijk naar Gorters beginvers van het
gedicht ‘Mei’ (1889). Georges socialistische idealen krijgen daardoor ook iets
poëtisch.
Voorts citeert Komrij Charles Baudelaire (pp. 24-26), een biografie van Marie
Corelli (pp. 153-155), een ‘op straat verspreid pamflet’ (pp. 190-192) en ‘een boekje
voor lagere scholen’ (pp. 218-220). De afwisseling tussen de hoofdtekst en de
geciteerde fragmenten creëert een intertekstuele verwevenheid. De aangehaalde
teksten uit het fin de siècle ondersteunen tegelijk het verhaal over Hector en George.
De tekst van Baudelaire en het pamflet dragen bij tot het algemene wereldbeeld van
het fin de siècle aangezien ze respectievelijk gaan over het dandyisme en
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de sociale kwestie. Het deel over Marie Corelli kan gelinkt worden aan een
metafysisch wereldbeeld, waarin dromen en mysterie een grote rol spelen:
Nooit heeft zij het betwijfeld dat de visioenen, die haar bezochten, haar
werden gezonden opdat haar het waarom en het doel der schepping
duidelijk werd, een overtuiging die er haar toe bracht haar generatie te
onderwijzen en voor te lichten in datgene wat haar zo duidelijk is,
daarentegen voor zovelen [...] een gesloten boek schijnt (p. 153).
Marie Corelli is een spiritiste, net zoals het hoofdpersonage Hector. Haar zeemzoete
romans worden graag gelezen door jonge vrouwen als Zelda. Er is tevens een
impliciete link met het vrouwbeeld: ‘Alle ongetrouwde jongedames dwepen met de
romans van Marie Corelli’ (p. 143). Hier wordt verwezen naar het fragiele vrouwtype.
Verder is het opvallend dat de teksten die Komrij citeert, vrij divers van aard zijn.
Terwijl Gorter en Baudelaire, met zijn Le peintre de la vie moderne (1863), tot de
literaire canon van het fin de siècle behoren, is dat al minder het geval bij Corelli.
Haar literaire verdiensten worden meestal geringer ingeschat: ‘Haar werken hebben
geen bijzondere literaire waarde, maar zijn wel een karakteristieke uiting van de tijd
waarin zij leefde’ (Summa Encyclopedie 1973, p. 24 van deel 5). Het pamflet en het
schoolboekje lijken bovendien volledig fictief te zijn. Intertekstualiteit varieert dus
sterk en is niet altijd betrouwbaar of achterhaalbaar. Dat komt overeen met een
postmoderne visie over intertekstualiteit, namelijk de idee dat intertekstualiteit geen
vaste basis heeft: ‘de versmelting van de genres en van de stijlen [impliceert] dat het
onderscheid tussen brontekst en nieuwe tekst al even onzeker wordt als het
onderscheid tussen de verschillende bronteksten’ (Vervaeck 2007, p. 189). Daarmee
wil ik niet beweren dat De klopgeest een postmoderne roman is, maar wel dat de
manier waarop er met interteksten wordt omgegaan, gelijkenissen vertoont met die
van postmoderne romans.
Andere verwijzingen, die ik allusies noem, vormen een aanvulling bij de geciteerde
teksten. Zo heeft Hector het over ‘een aria uit Wagner’ (Komrij 2003, p. 99) en over
‘gidsmensen’ (p. 136). Met die laatsten wordt de familie Van Hall bedoeld. Hiermee
wordt gealludeerd op de bekende Nederlandse familie Van Hall, die vanaf de
achttiende tot en met de twintigste eeuw belangrijke nazaten had (Grote Winkler
Prins Encyclopedie 1993, p. 6 van deel 11). Een van hen is Jacob Nicolaas van Hall
(1840-1918), een letterkundige die jarenlang redacteur geweest is van De Gids (Grote
Winkler Prins Encylopedie 1993, p. 7 van deel 11). In De klopgeest gaat het echter
over Frederik van Hall. Frederik Jan van Hall heeft echt bestaan, maar hij leefde van
1899 tot 1945 (ibidem). Het lijkt er dus op dat de verteller met Frederik van Hall
veeleer verwijst naar Jacob Nicolaas van Hall. In De klopgeest wordt de familie Van
Hall als vrij conservatief bestempeld. Hun sympathie voor alternatieve ideeën is
daardoor slechts schijn: ‘Ze blijven intussen standsbewust. [...]
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Politiek komen ze niet verder dan een hervormingsgezind liberalisme’ (Komrij 2003,
p. 139). Verder laat de familie Van Hall zich beïnvloeden door het advies van allerlei
gidsen: ‘Alles dient te worden verklaard, alles dient te worden nageslagen. Eerst de
gids en dan de reis’ (p. 137). Die gidsen verwijzen - uiteraard - subtiel naar het
conservatieve literaire tijdschrift De Gids dat in het fin de siècle onder vuur lag door
De Nieuwe Gids. Uit de houding van Hector blijkt dat hij de opvatting van de oude
orde voorbijgestreefd vindt.
In Rosenbooms roman zijn eveneens verwijzingen naar andere literaire teksten
terug te vinden, maar ze zijn vaak niet afkomstig uit de periode van het fin de siècle.
Bovendien worden er geen uitvoerige citaten gebruikt die het verhaal ‘onderbreken’,
zoals in De klopgeest. Er wordt hoofdzakelijk verwezen naar beroemde werken zoals
Goethes Faust (begin negentiende eeuw), de Bijbel9. of naar toneelstukken10. van
Shakespeare. Het is opvallend dat de literaire verwijzingen vrij universeel zijn en
niet behoren tot de literatuur van het fin de siècle. Toch was het thema van Faust
zeer populair in de fin de siècle-literatuur. In de roman Bruges-la-Morte van
Rodenbach wordt het hoofdpersonage Hugues Viane vergeleken met Faust wanneer
hij de femme fatale Jane Scott ziet dansen: ‘Ainsi le docteur Faust, acharné après le
miroir magique où la céleste image de femme se dévoile!’ (Rodenbach 2000, p. 110).
De intertekstualiteit met de Bijbel en met Shakespeare was eveneens - zij het impliciet
- aanwezig in de fin de siècle-literatuur. Een voorbeeld hiervan is het beeld van de
zuivere vrouw die tegelijk met Maria en Ophelia geassocieerd werd.
Kortom, in De klopgeest worden teksten uit het fin de siècle uitvoerig geciteerd.
Die teksten onderbreken het hoofdverhaal over Hector en vullen tegelijkertijd zijn
verhaal aan. De lezer krijgt op een expliciete manier achtergrondinformatie bij het
beschrevene. Soms zijn de geciteerde fragmenten niet helemaal betrouwbaar wat
hun echtheid betreft: in die zin is Komrij's aanpak enigszins postmodern. In Publieke
werken speelt de intertekstualiteit met fin de siècle-teksten een veel minder grote rol,
hoewel er wel verwezen wordt naar andere canonieke teksten. Rosenbooms aanpak
is in die zin veel traditioneler en ook vormelijk laat hij zijn verhaal niet ‘onderbreken’
door lange citaten. Dat bevordert een immersieve lezing van zijn historische roman.

Besluit
Terwijl Rosenboom op een traditionele manier de fin de siècle-periode beschrijft,
getuigt Komrij's roman van een grotere wisselwerking tussen hedendaagse en
historische concepten. In De klopgeest wordt onder andere distantie tussen toen en
nu gecreëerd door de intertekstualiteit. De al dan niet verzonnen tekstfragmenten die
geciteerd worden en het verhaal ‘onderbreken’, dragen ertoe bij dat de lezer een
gefragmenteerd beeld krijgt over het fin de siècle. Verder kan De klopgeest als een
expliciete heropvoering beschouwd worden van de clichés en denkpatronen die
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gangbaar waren tijdens het fin de siècle: de typische bloem- en dierenmetaforen voor
de vrouw worden actief opnieuw gebruikt in de roman. Bovendien staat het
hoofdpersonage Hector al met een been in onze eeuw en spreekt hij zich vaak wat
anachronistisch uit over zijn tijd. De seksualiteitsbeleving is bijvoorbeeld niet langer
zondig en in de stad treft men zelfs al mensen in kartonnen dozen aan. Ook het
spiritisme wordt ironisch - soms zelfs lachwekkend - voorgesteld. Op die manier
wordt het fin de siècle vertaald naar onze hedendaagse samenleving en worden
verschillen tussen toen en nu op een pregnante manier duidelijk gemaakt.
Rosenbooms roman kan meer als een immersieve historische roman beschouwd
worden doordat thema's uit het fin de siècle geïntegreerd worden in de verhaalwereld.
Zo is er in zijn roman een sterkere polarisering tussen stad en platteland en wordt
een seksueel bewuste vrouw als obsceen beschouwd. Ook de pseudowetenschap namelijk Anijs' apotheek - wordt, door vermelding van Thorbeckes wetgeving uit
1865, in een historisch kader ingebed. In Publieke werken is er veeleer sprake van
tragische ironie: de twee hoofdpersonages gaan allebei aan hun hoogmoed ten onder.
Daar is niets lachwekkends aan.
Door deze vergelijkende analyse heb ik proberen aan te tonen hoe verschillende
benaderingen van zowel thematiek als stijl de historische roman als genre kunnen
nuanceren. Uiteraard doet elke historische romancier aan hineininterpretieren, maar
de manier waarop dit gebeurt kan afstand of toenadering met de beschreven periode
bewerkstelligen.
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Eindnoten:
1. Ik gebruik voor deze bijdrage een herdruk van 2003.
2. Arjan Peeters, ‘Dromen van licht en ruimte’, De Volkskrant, 23 november 2001.
3. Deze narratologische termen zijn afkomstig van Gérard Genette en worden helder omschreven
in Herman & Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Hierbij bedank ik ook oprecht
Bart Vervaeck voor zijn methodologische adviezen bij het schrijven van dit artikel.
4. De recente (2011) editie van deze tekst (Nijmegen, Vantilt) heeft wel twee case studies
toegevoegd, maar niets veranderd aan de theorie. Daarom verwijs ik naar de eerste editie.
5. Voor meer informatie over het vrouwbeeld in het fin de siècle, verwijs ik naar mijn artikel ‘Het
vrouwbeeld uit het negentiende-eeuwse fin de siècle in vier historische romans’, ter perse bij
Zacht Lawijd. Literair Historisch Tijdschrift.
6. Dit gebouw heeft echt bestaan en was het stamcafé van onder meer Herman Gorter en Arthur
van Schendel. Zie http://www.joodsamsterdam.nl/stramstelstr4.htm (geraadpleegd 26 november
2011).
7. Meer bepaald het gedicht ‘La ville’ in Les campagnes hallucinées, 1893.
8. Het fragment dat aangehaald wordt, is helemaal terug te vinden op
http://dbnl.nl/tekst/gort004eend02_01/gort004eend02_01_0007.php, geraadpleegd op 26
november 2011.
9. De emigratie van het veenvolk wordt bijvoorbeeld vergeleken met de Exodus (zie Rosenboom
2008, p. 299, p. 361, p. 399).
10. Rosenboom verwijst onder andere naar Shakespeares Othello door een stationschef te
bestempelen als ‘vals als Jago’ (Rosenboom 2008, p. 429).
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Kroniek van de taalkunde 2010/11
Matthias Hüning (Freie Universität Berlin)
Mijmering
Toen ik deze kroniek heb overgenomen van Joop van der Horst heb ik mijn opdracht
geïnterpreteerd als ‘Kroniek van de Nederlandse taalkunde’. Het was mijn bedoeling
mijzelf en u te wijzen op nieuwe boeken, tijdschriften, websites, cd's over de
Nederlandse taal en de Nederlandse taalkunde. Daarbij heb ik me vooral gericht op
die publicaties waarvan niet alleen de objecttaal het Nederlands is, maar ook de taal
van de publicatie, omdat we in de extramurale neerlandistiek (die niet meer zo wil
en mag heten) graag wetenschappelijke teksten willen lezen in het Nederlands. Wat
ik toen onvoldoende besefte: de Nederlandse taalkunde bestaat niet meer. Misschien
bestaat er ook geen neerlandistiek meer, tenminste geen neerlandistiek in de zin van
‘Nederlandse filologie’ of ‘Nederlandse taal- en letterkunde’, maar daar gaan we het
een andere keer over hebben.
Het Nederlands als wetenschapstaal is, tenminste voor de taalkunde, op sterven
na dood. Taalkundige studies verschijnen niet meer in het Nederlands. Er zijn nog
een paar diehards die onvermoeid doorgaan, zoals Joop van der Horst of Nicoline
van der Sijs (zie hieronder). Ze doen dat heel succesvol en ze publiceren interessante
en belangrijke studies in het Nederlands, maar ze behoren tot een uitstervend ras.
Het onderzoek is zodanig internationaal geworden dat het niet langer zinvol lijkt
om resultaten te publiceren in het Nederlands. Bovendien zijn we met z'n allen
aangewezen op publicaties in gerenommeerde taalkundige tijdschriften, en die zijn
nu eenmaal allemaal in het Engels. Ik ken overigens tal van collega's die het inmiddels
ook veel makkelijker vinden om hun resultaten te publiceren in het Engels, onder
andere omdat alle literatuur in het Engels is. Ook taalkundige proefschriften zijn
voor het merendeel in het Engels geschreven; terecht, want als je veel moeite besteedt
aan een proefschrift en als je je met die prestatie wilt mengen in de taalkundige
discussie (die per definitie een internationale is), dan wil je ook graag dat je boek
door zoveel mogelijk mensen wordt of toch tenminste kan worden gelezen.
Maar ook als we de eis loslaten dat we in in deze kroniek bij voorkeur aandacht
besteden aan publicaties in het Nederlands zijn we er nog niet. In de taalkunde is het
de afgelopen decennia alsmaar belangrijker geworden om te kiezen voor een
theoretisch relevante vraagstelling. Descriptieve studies over het Nederlands zijn
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verdrongen door studies, waarin (een bepaald aspect of verschijnsel van) het
Nederlands dient ter illustratie, vaak in combinatie met andere talen. Het
taalvergelijkend perspectief is vanzelfsprekend interessant en er spreekt ook niets
tegen een theoretische oriëntatie in het taalkundig onderzoek. In tegendeel: onderzoek
is altijd theorieafhankelijk en theoriegestuurd en het is goed en noodzakelijk om daar
ook aandacht aan te besteden in de publicatie van onderzoeksresultaten.
Voor het taalkundig onderwijs in het kader van een studie Nederlands voor
niet-moedertaalsprekers zijn deze studies echter vaak problematisch omdat ze teveel
vragen, vooral van de beginnende studenten. Die zijn nog bezig zich de Nederlandse
taal eigen te maken en vertonen toch al vaak weinig intrinsieke motivatie om zich
bezig te houden met taalkundige vraagstellingen. De didactische uitdagingen die
hiermee samenhangen zijn groot. En voor deze kroniek betekent de zojuist geschetste
situatie dat wij (en vooral ik) op den duur moeten nadenken over een nieuwe,
aangepaste formule. Mocht u daar ideeën over hebben, wensen of suggesties:
matthias.huening@fu-berlin.de.
Deze keer krijgt u echter nog eens een ‘kroniek oude stijl’, want in het afgelopen
jaar zijn er toch weer een aantal studies verschenen, waar ik u graag op wil wijzen.
Wel is het opvallend is dat het vooral gaat om bundels, waarin bijdragen bij elkaar
zijn gebracht die eerder als lezing gepresenteerd zijn op een congres of workshop of
die eerder al gepubliceerd zijn in kranten of tijdschriften.

Lage Landen Studies
Onder auspiciën van de Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek werd in
2010 een nieuwe reeks opgericht, de Lage Landen Studies. Deze reeks moet worden
tot de reeks van de IVN. Er zullen monografieën en thematische bundels worden
uitgegeven op het gebied van de neerlandistiek. Het eerste deel bevat, onder de titel
Internationale neerlandistiek, een vak in beweging (redactie: Jane Fenoulhet en Jan
Renkema), de plenaire en semiplenaire lezingen die gehouden zijn tijdens het
Zeventiende Colloquium Neerlandicum in Utrecht (2009).
Deel 2 van deze nieuwe reeks is een taalkundige bundel. Ook dit boek (onder
redactie van Laurent Rasier en anderen) gaat terug op het genoemde colloquium.
Het bevat twaalf artikelen, die bij elkaar zijn gebracht onder de titel Nederlands in
het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde. In de eerste acht
bijdragen gaat het om de verwerving van de Nederlandse uitspraak en om didactische
aspecten die daarmee samenhangen. Naast algemene aspecten zoals normativiteit in
het uitspraakonderwijs (Beheydt) worden ook concrete fonologische of fonetische
verschijnselen behandeld zoals de uitspraak van klinkers door Turkse immigranten
(Van Heuven), stemassimilatie bij Franstalige leerders van het Nederlands (Baelen)
of de waarneming van klemtoon door NT2-sprekers (Caspers). In het tweede deel
van de bundel gaat het om aspecten van het contrastieve taalonderzoek, waarbij naast
concrete case studies (Diepeveen, Leloup) ook principiële
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vragen worden behandeld zoals die naar het tertium comparationis in het contrastieve
onderzoek (Defrancq). En Hiligsmann en Rasier presenteren hun ‘geïntegreerde
contrastieve onderzoeksdesign’, een interessant theoretisch kader voor taalvergelijkend
onderzoek.
Deze beide veelzijdige en interessante bundels vormen een veelbelovende start
van de nieuwe reeks, de Lage Landen Studies. Hoe die zich verder ontwikkelt blijft
af te wachten.

Woorden
Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van het Nederlands en van Nederlandse
woorden in het bijzonder, dan gaat geen weg langs Nicoline van der Sijs. In 2010
heeft ze haar studie over Nederlandse woorden wereldwijd gepubliceerd, een
woordenboek van Nederlandse woorden die ontleend zijn in andere talen. Het
‘alfabetisch lexicon van Nederlandse uitleenwoorden’ presenteert op meer dan
vijfhonderd pagina's informatie over 17.560 woorden die uitgeleend zijn aan in totaal
138 talen. Dit lexicon wordt voorafgegaan door een uitvoerige inleiding, waarin Van
der Sijs uitlegt op welke manier de Nederlandse uitleenwoorden zijn verzameld en
welke informatie in het lexicon is opgenomen. De selectiecriteria worden toegelicht
(wat is eigenlijk een ‘uitleenwoord’?) en er is veel informatie over taalcontact (met
welke talen is het Nederlands in contact geweest en op welke manier?). Het
internationaal meest ‘succesvolle’ woord is, zo blijkt uit het onderzoek van Van der
Sijs, baas dat in maar liefst 57 verschillende talen terug te vinden is, gevolgd door
gas en kraan. Maar ook woorden als beurs, loterij of polder zijn internationaal zeer
populair. De meest fervente ‘uitlener’ is het Indonesisch wat gezien de geschiedenis
van Nederland en Indonesië ook niet zo verbazend is. Ook andere taalcontacten die
te maken hebben met het koloniale verleden van Nederland hebben hun sporen
achtergelaten (veel leenwoorden in het Negerhollands, het Sranantongo, het
Papiaments). Hoog scoren de Scandinavische talen en natuurlijk ook het Fries.
Verrassender vond ik dat in de lijst van ontlenende talen het Russisch voor het Duits
staat (het blijkt in het Russisch vooral te gaan om verouderde scheepstermen, maar
toch). Van der Sijs geeft nog een paar andere tabellen, waarin ze deelaspecten van
haar onderzoek samenvat, bijvoorbeeld het aantal uitleenwoorden per taal naar
periode. Mooi en heel illustratief zijn ook de vijftig kaarten die zijn opgenomen in
het boek en die de verbreiding tonen van Nederlandse woorden.
Aan Nicoline van der Sijs hebben we ook een nieuwe website te danken:
etymologiebank.nl. Volgens de openingspagina is het doel van deze website die in
november 2010 is gelanceerd, ‘om alle belangrijke etymologische publicaties van
het Nederlands op woordniveau aan te bieden op één centraal punt en in
chronologische volgorde: van de recentste publicaties tot de oudste.’ Om dat mogelijk
te maken zijn oudere etymologische woordenboeken (door vrijwilligers) gescand en
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gecorrigeerd en uitgevers hebben gegevens ter beschikking gesteld die eerder in
boekvorm zijn verschenen. Er is nu informatie uit meer dan vijfentwintig
woordenboeken met herkomstinformatie bereikbaar met één druk op de knop. Voor
het taalkundig onderzoek en ook voor de taalliefhebber is de etymologiebank een
fantastische bron van historische lexicale informatie; ikzelf zou die site in ieder geval
nu al niet meer willen missen.

Taalverandering
Taalverandering en vooral de vraag of en in hoeverre taalverandering taalverloedering
is, is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. De meeste taalkundigen daarentegen
willen zich niet uitspreken over ‘goed’ of ‘fout’, ze constateren en beschrijven
veranderingen en misschien proberen ze ook nog verklaringen te vinden, maar de
goed/fout-vraag interesseert ze niet. Er zijn uitzonderingen: Joop van der Horst
bijvoorbeeld of Jan Stroop, taalkundigen die niet terugdeinzen voor de normatieve
kant van taal en taalgebruik. Allebei hebben ze daar de afgelopen decennia tal van
artikelen en columns over gepubliceerd in diverse kranten en tijdschriften. En van
beiden is in 2010 een boek verschenen, waarin een reeks van deze stukken over
taalverandering bij elkaar zijn gebracht.
Jan Stroop heeft artikelen en columns uit de afgelopen vijftien jaar gebundeld
onder de titel Hun hebben de taal verkwanseld. Daar komen een paar niet eerder
verschenen hoofdstukken bij en een inleiding, waarin Stroop de lezer vertelt dat zijn
boek gaat over ‘het verschil tussen “fout” en fout Nederlands’. Fout zijn volgens
hem constructies die ongrammaticaal zijn; ‘fout’ (= zogenaamd fout) zijn die
verschijnselen die niet in strijd zijn met de grammatica van het Nederlands, maar die
toch vaak als voorbeelden van taalverloedering worden genoemd. In het boek komen
we de usual suspects tegen: naast het hun hebben uit de titel gaat het in een aantal
stukjes over de comparatief (groter dan/als); er zijn teksten over de spelling en
natuurlijk over het zogenoemde Poldernederlands, waarvan Stroop de uitvinder is
en waardoor hij bekend is geworden bij een breder publiek.
Stroop is van mening dat taalverandering in principe goed is: taalverandering is
voor hem taalverbetering, bijvoorbeeld omdat de taal er systematischer of efficiënter
door wordt. ‘Beter’, ‘systematischer’, ‘efficiënter’ - het zijn een voor een
problematische noties die in hun toepassing op taal maar een zeer beperkte verklarende
kracht hebben. Neem de vervanging van groter dan door groter als. Volgens Stroop
zal die ervan komen omdat ‘het Nederlands eigenlijk geen behoefte meer heeft aan
twee voegwoorden van vergelijking’ (p. 42). Toch bestaan ze al eeuwenlang naast
elkaar en de hele kwestie lijkt me alleen dan problematisch wanneer je niet kunt of
wilt accepteren dat taal nu eenmaal niet zo systematisch en efficiënt is als je misschien
wel zou willen. Huydecoper dacht zo, hij vond variatie en verandering uit den boze
en vond daarom dat de Nederlanders moesten kiezen voor één vorm. Zijn pleidooi
voor dan was vooral ingegeven door het
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feit dat dan de oudere vorm is. Stroop denkt ook zo, gezien zijn argumentatie ten
gunste van als: ‘Aangezien we bij de meeste taalveranderingen een verschuiving
naar meer efficiëntie of gemak kunnen vaststellen, moet dat bij groter als ook mogelijk
zijn’ (p. 40).
Taalverandering is vooruitgang, aldus Stroop, maar toch vindt ook hij niet elke
verandering goed. Hij is - en daar wijst hij in de inleiding al op - naast taalkundige
ook taalgebruiker en als zodanig keurt hij ook wel eens vernieuwingen af (zoals de
harde uitspraak van de g of de ‘terreur van de spelling’). Deze dubbele houding (de
‘objectieve’ taalkundige versus de taalgebruiker die zich opwindt) vinden we door
het hele boek terug, zonder dat (voor mij) duidelijk wordt, waar nu precies de grens
ligt tussen goed en fout, of tussen fout en ‘fout’. En volgens mij valt die grens ook
niet te trekken. Een belangrijke notie is voor Stroop het ‘taalgevoel’ dat ons in staat
stelt om grammaticale uitingen te scheiden van niet grammaticale: ‘Wat niet kan,
kun je niet zeggen en wat je kunt zeggen, dat kan dus gewoon’, schrijft hij (op p.
30). Maar wie bepaalt wat niet kan? Verandering begint met vernieuwing en veel
vernieuwingen zijn in het begin voor de taalgemeenschap respectievelijk de grote
meerderheid van de individuele taalgebruikers ongrammaticaal (ze kunnen niet).
Door veelvuldig gebruik kan deze inschatting echter veranderen, de vernieuwing
wordt door steeds meer mensen geaccepteerd, de taal van de gemeenschap verandert.
Met het oog op taalverandering komt Stroop dan ook terecht in een soort
cirkelredenering. Marc van Oostendorp heeft daar eerder op gewezen in zijn
bespreking van Stroops boek: ‘de taalgemeenschap accepteert alleen goede
taalveranderingen en een verandering is per definitie goed als hij door de
taalgemeenschap geaccepteerd wordt’ (Van Oostendorp op 30-11-2010 in Neder-L).
Dat het ook anders kan, laat het boek van Van der Horst zien (Met het oog op
morgen). In de bundel zijn veertig artikelen bij elkaar gebracht die - op het eerste na
- allemaal eerder zijn verschenen in de loop van de afgelopen twintig jaar (de meeste
in Onze Taal). Ze bewegen zich allemaal in het ‘krachtenveld van taal, standaardtaal,
taalverandering en taalnormering’, aldus Van der Horst (p. 7). De onderwerpen zijn
op zich zeer vergelijkbaar met die van Stroop. Al in het inleidende hoofdstuk komen
we bijvoorbeeld Balthazar Huydecoper weer tegen en zijn pleidooi voor het gebruik
van groter dan. Maar Van der Horst schetst de houding van Huydecoper veel
genuanceerder, het wordt duidelijk dat deze ‘leerstelling’ (Stroop) niet zomaar uit
de lucht kwam vallen en dat de karakterisering als ‘leerstelling’ ook nauwelijks recht
doet aan de overwegingen die Huydecoper presenteert en aan zijn besef van
taalverandering. Huydecoper wordt hier geplaatst in zijn tijd, de renaissance, en we
begrijpen, waarom hij vanuit een zekere angst voor taalverandering van mening was
dat hij het moest opnemen voor dan.
Van der Horst staat bekend als iemand met oog voor actuele veranderingen. In
een aantal van de hier gebundelde stukken staan dergelijke veranderingen centraal
en Van der Horst bespreekt mogelijke oorzaken (vooral taalinterne). Het
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doorgestreepte het in de titel van het boek is een verwijzing naar één van de besproken
veranderingen: voorzetseluitdrukkingen als aan de hand van, in het licht van of met
het oog op zijn bezig hun lidwoorden kwijt te raken. Van der Horst geeft veel
voorbeelden van zinnen met aan hand van enzovoort en als we even over de grens
kijken dan wordt duidelijk dat deze vorm in het Duits al lang standaard is (anhand
von).
Het tweede grote onderwerp is de positie van de standaardtaal. Het gaat Van der
Horst om aspecten van taalnormering en om het einde van de standaardtaal (dat was
de titel van zijn boek uit 2008; vergelijk de bespreking door Ulrike Vogl in jg. 47,
nr. 1 van dit tijdschrift). Hij onderzoekt de opkomst en de neergang van de taalcultuur
van de renaissance, die nog steeds zo bepalend blijkt voor onze opvattingen over
taal, taalvariatie en taalverandering. Een derde reeks artikelen is gewijd aan taal en
literatuur, een onderwerp dat tegenwoordig in de taalkunde niet (meer) erg populair
is. Van der Horst ziet literaire taal gewoon als een vorm van taalgebruik die net als
elke andere vorm van taalgebruik de aandacht verdient van de taalkunde. Ik denk
dat hij gelijk heeft: door de focus van de moderne taalkunde op de gesproken taal
als enige ware taal, beperken we onszelf wel heel erg en lopen we veel interessante
kenmerken van geschreven literaire taal mis.
Voor de Onze Taal-lezers onder ons bevat deze bundel niet veel nieuws, maar hij
maakt eens te meer duidelijk dat Van der Horst boeiend schrijft over taal en
taalverandering, over taalnormering en over (het einde van) de standaardtaal.

Standaardtalen
De standaardtaal stond ook centraal bij een symposium over standaardisatie en
destandaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika dat in augustus 2009
plaatsvond aan de Leidse Universiteit. De tot wetenschappelijke artikelen omgewerkte
lezingen zijn in 2010 verschenen in de bundel Standaardtalen in beweging. De bundel
is opgedragen aan Hans den Besten, een van de sprekers van het symposium, die in
juli 2010 overleed.
In haar zeer instructieve inleiding op de bundel geeft Marijke van der Wal een
kort overzicht van het onderzoek naar standaardisatie en van de kritiek op dat
standaardisatieonderzoek, dat vooral gericht was op het ontstaan van uniformiteit.
Variatie en diversiteit bleven onderbelicht door de focus op het ontstaan en de
ontwikkeling van de standaardtalen. Door een verandering van het perspectief en
door maatschappelijke en talige veranderingen die bekend staan onder de term
‘destandaardisatie’, is er nu veel meer aandacht voor diversiteit binnen de (gesproken)
standaardtaal. Dat betreft het onderzoek naar het Nederlands in Nederland en
Vlaanderen, maar ook het onderzoek naar het Afrikaans. Ook worden in de bundel
de veranderde positie van het Afrikaans na de Apartheid en mogelijk functieverlies
van het Nederlands (onder andere door het oprukken van het Engels) belicht.
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Standaardtalen in beweging bevat een tiental artikelen over uiteenlopende
onderwerpen en verschillende aspecten van (de)standaardisatie van het Nederlands
en het Afrikaans. Het boek zal nog uitvoerig worden besproken in dit tijdschrift door
Freek van de Velde.

Proefschriften
Ten slotte wil ik u graag nog eens wijzen op de website van de LOT Dissertation
Series (www.lotpublications.nl/index3.html). In deze reeks verschijnen de meeste
taalkundige proefschriften die in Nederland zijn verdedigd. Op de website kunnen
ze worden ingekeken, als PDF gedownload of in boekvorm besteld. Het gaat over
de meest uiteenlopende onderwerpen, over Mongolic Phonology bijvoorbeeld of
over Lindley Murray, een grammaticus uit de achttiende eeuw. Af en toe zit er een
proefschrift tussen over een onderwerp dat (ook) direct relevant is voor de
neerlandistiek in de oude, engere zin. Zo bijvoorbeeld in 2010 de studie van Daniela
Polišenké over de verwerving van flexie door Nederlandse kinderen (nr. 247) of het
proefschrift over Linguistic Landscapes in the Netherlands (Loulou Edelman, nr.
261). Frank van Meurs is gepromoveerd op English in Job Advertisements in the
Netherlands (nr. 263) en het proefschrift van Mathilde Jansen gaat over Language
Change on the Dutch Frisian Island of Ameland (nr. 240). Tal van andere dissertaties
hebben een vooral theoretische focus en ze gebruiken analyses van Nederlandse
voorbeelden in eerste instantie ter illustratie.
Zoals de aangehaalde titels laten zien, zijn de proefschriften in deze reeks op een
enkele uitzondering na in het Engels. Het laatste proefschrift in het Nederlands is uit
2009, en het is zeker geen toeval dat het geschreven is door een neerlandica uit
Hongarije (Zsófia Tálasi, Het Nederlandse prefix ge- in historisch perspectief, nr.
205). Het is besproken in Internationale Neerlandistiek 48 (2010).
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Besprekingen
Rudi Malfliet, Van den vos Reynaerde: de feiten. Antwerpen, Garant, 2010.
ISBN 978 9044 125 696. €32.
De Schat van Priamus in het Waasland
Heinrich Schliemann, die met de Ilias in de hand de ware plek van Troje zocht, is
misschien het meest beroemde voorbeeld van een onderzoeker die een literaire tekst
op historische feiten doorzoekt om dichter bij de historische werkelijkheid te komen.
Vaak is de auteur of datering onbekend bij oudere letterkunde en moet de onderzoeker
de omstandigheden van het ontstaan proberen te reconstrueren. Het dertiende-eeuwse
meesterwerk Van den vos Reynaerde blijft generaties lezers uitdagen. In vergelijking
met andere doorgaans anonieme literaire werken uit deze periode lijken we veel te
weten over de auteur. Hij heeft immers als eerste woord van het verhaal zijn eigen
naam vermeld als Willem die Madocke maecte en eindigt het gedicht met een
acrostichon BI WILLEME. Toch blijken deze te weinig aanknopingpunten te bieden
om het auteurschap van de Reynaert te ontraadselen, aangezien er verder over deze
Willem niets bekend is en er geen werk met de titel Madocke is overgeleverd. Rudi
Malfliet, professor emeritus natuurkunde aan de Universiteit Groningen, heeft zich
verdiept in de historische achtergrond van het dertiende-eeuwse literaire meesterwerk.
De resultaten van zijn zoektocht aan de hand van oorkonden en administratieve
documenten presenteert hij in Van den vos Reynaerde: de feiten.
Malfliets doelstelling is de ‘confrontatie [...] van de tekst en de gangbare literaire
interpretatie met verifieerbare gegevens uit authentieke historische bronnen en recente
literatuur’ (p. 16). De centrale stelling is dat de auteur van de Reynaert geïdentificeerd
kan worden als Willem, een lekenbroeder van de cisterciënzerabdij van Boudelo en
ambtenaar van de Vlaamse gravinnen Johanna en Margareta van Konstantinopel.
Deze hypothese is niet nieuw, ze werd het uitvoerigst naar voren gebracht door
Peeters (1973/1974) en op basis van andere argumenten ook verdedigd door Van
Daele (2005), maar harde bewijzen ontbreken vooralsnog. Om deze stelling te
onderbouwen verzamelde en onderzocht Malfliet alle oorkondes waarin Willem van
Boudelo genoemd wordt.
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Binnen het Reynaert-onderzoek positioneert Malfliet zichzelf in de traditie die de
tekst op een inductieve manier benadert ‘door de gegevens in de tekst aan te vullen
met details van alle beschikbare bronnen en zo tot voorzichtig gegeneraliseerde
uitspraken te komen’ (p. 278), vertegenwoordigd door bijvoorbeeld Frank Lulofs
(1983). Malfliet beweert dat zijn benadering complementair is aan die van Lulofs
omdat hij aandacht geeft aan de ‘historische achtergrond en de mentaliteit als context’
(p. 278) terwijl bij Lulofs de literaire aspecten op de voorgrond treden. Malfliets
boek is opgebouwd als een soort speurtocht naar ‘de feiten’.
De auteur leidt de lezer in het eerste deel langs een opeenvolging van
cultureel-historische aspecten van de eerste helft van de dertiende eeuw, zoals
feodalisme, stedelijke ontwikkeling, onderwijs, hoofsheid en goliardische poëzie,
waarbij het vaak niet duidelijk is waar deze stroom van gegevens en namen voor
dient. In het tweede deel komen eerst dezelfde onderwerpen weer aan de orde, maar
nu met betrekking tot Van den vos Reynaerde, gevolgd door een analyse van de
toponiemen en persoonsnamen uit de tekst. Malfliets betoog heeft hier vaak een
speculatief karakter, zoals in zijn beschouwingen over ‘Pollanen’, de identificatie
van koning Ermelinc als keizer Hendrik VI of de gelijkstelling van meester Jufroet
met Godfried van Gent. Omdat het in Malfliets argumentatie ‘cruciaal [zal] blijken
in de identificatie van de auteur van Van den vos Reynaerde’ (p. 97) krijgt de discussie
van de plaatsnaam Absdale bijzondere aandacht.
In het derde deel verzamelt Malfliet de losse draden van de eerste twee delen en
verweeft hij ze om zo de contouren van Willem scherper te stellen tegen de
achtergrond van historische en geografische informatie. Bovendien bepleit hij op
basis van deze gegevens een datering tussen 1220 en 1240. Vervolgens beargumenteert
hij een dubbele lezing van het verhaal: enerzijds als geleerd vertoog, anderzijds als
volks discours. Deze discussie wordt voortgezet in deel vier, maar dan toegespitst
op de twee vermoedelijke auteurs: Arnout, die genoemd wordt in het begin van een
van de overgeleverde handschriften als de auteur van het eerste deel van de Reynaert,
en Willem, die dit deel vervolgens bewerkte en er een vervolg op schreef. Malfliet
heeft negentien oorkondes verzameld waarin een vorm van de naam Arnout (Arnulfus,
Arnoldus) voorkomt die bij het profiel van de vermeende eerste auteur zou kunnen
passen. Hij verdedigt het bestaan van een eerste auteur tegen de meer algemene
opinie onder Reynaert-specialisten die op grond van stilistische eigenschappen en
compositorische eenheid van het werk (Bouwman en Besamusca) slechts één auteur
veronderstellen. Malfliet schetst vervolgens een portret van Willem met behulp van
alle in de eerdere hoofdstukken aangevoerde bewijzen. Hij presenteert hier al zijn
argument om Willem van Baudelo, alias Corthals, als de auteur van de Reynaert aan
te wijzen. Ik citeer Malfliet:
Met andere woorden de klerk Willem wiens huis genoemd wordt bij
Absdale is niemand minder dan Willem Corthals, ook bekend als Willem
van Baudelo. Op basis van de correlatie met Absdale, een plaatsnaam die
als enige door
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Willem die Madocke maecte als verteller zelf genoemd wordt, in
tegenstelling tot alle andere plaatsnamen die in het verhaal voorkomen
(zie Tabel III), betekent dit dat we de auteur van de Reynaert mogen
identificeren als Willem Corthals' (p. 256).
Dit argument verliest aan kracht als de lezer in de tabel ontdekt dat er nog
verschillende andere plaatsnamen door de verteller van de Reynaert genoemd worden,
bijvoorbeeld Pollane, Manpertuus of Babilonien. Malfliet lijkt zichzelf dan ook tegen
te spreken als hij deze plaatsnamen opneemt in zijn tekst.
Van den vos Reynaerde: de feiten presenteert zichzelf als een cultuurhistorische
speurtocht naar de ware auteur van de Reynaert met de historische context en de
mentaliteitsgeschiedenis als achtergrond. Wat het boek zo moeilijk leesbaar maakt,
is de concentrisch opgebouwde argumentatie waarin thema's keer op keer worden
herhaald, aangevuld met steeds meer informatie, zonder duiding hoe de overvloed
aan gegevens betrekking heeft op de onderzoeksvragen. Achteraf moet de lezer met
de gefragmenteerde gegevens zelf de argumentatie opbouwen. Het blijft ook
onduidelijk voor welk publiek het boek bedoeld is. De vluchtige en vaak
oppervlakkige besprekingen van onderwerpen als hoofsheid of feodaliteit schieten
tekort voor de mediëvist, maar de geïnteresseerde leek verdwaalt dan weer in de
juridische specificaties van de sectie over ‘wereldlijke rechtspraak’ waarin zelfs de
Latijnse terminologie niet uitgelegd wordt. Het bijzonder speculatieve karakter van
sommige elementen in het betoog en de methodologische problemen zijn echter de
grootste bezwaren tegen dit boek. Malfliets uitleg over het woord ‘Madocke’ is
hoogst onbevredigend. Over het algemeen wordt dit als een verloren gegaan werk
van Willem beschouwd (Lagast 2010, p. 24), volgens Malfliet is het zelfironie van
Willem die zichzelf als maledoctus - een ‘slechte geleerde’ - omschrijft. Of zou het
toch eerder betekenen dat Willem kruidendrankjes maakte van geneeskrachtige
planten? Vraagtekens kunnen ook geplaatst worden bij de verouderde opvattingen
over verhaalanalyse. Malfliet veronderstelt te gemakkelijk een overeenkomst tussen
de auteur en de verteller, en uiteindelijk ook het personage Reynaert, wat resulteert
in een veel positiever beeld van de held dan bij veel Reynaert-kenners. Het meest
storend, want zwak en aanwijsbaar tekortschietend, is het argument dat Willem van
Baudelo, alias Willem van Corthals inderdaad de auteur is van de Reynaert omdat
de verteller zelf Absdale noemt.
Kortom, het boek presenteert inderdaad veel ‘feiten’, maar aangezien ze niet met
een doordachte methodologie op een aannemelijke wijze met elkaar in verband
worden gebracht, blijven het maar ‘feitjes’.
Om met de parallel met Schliemann af te sluiten: het is voorlopig onduidelijk of
Malfliet het ware Troje gevonden heeft, zoals hij claimt. Misschien zijn de
kostbaarheden die hij voor de Schat van Priamus houdt, toch slechts ‘feiten’ die
weinig betrekking hebben op de gestelde vraag. Ze lijken misschien wel meer op de
fictieve schat van koning Ermenrik bij Kriekeputte. Wel is het de verdienste van de
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auteur dat hij veel nieuwe historische informatie presenteert en onvermoede verbanden
legt. Zijn provocerende stellingen zullen in ieder geval weer de discussie doen
oplaaien over het geheimzinnige meesterwerk van Willem ‘die Madocke maecte’.
Orsolya Réthelyi
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Bart Slijper, Onder de blauwe oneindigheid, de vriendschap tussen Willem
Kloos en Jacques Perk. Amsterdam, Bert Bakker, 2010. ISBN 978 9035
134 942. €18, 95.
Literatuur en leven
Iedereen die zich om wat voor reden dan ook voor de Tachtigers interesseert, kon in
2010 zijn hart ophalen. Dat mocht ook wel, want Tachtig werd in de
literatuurgeschiedenis van Willem van den Berg en Piet Couttenier (Alles is taal
geworden), die het jaar ervoor was verschenen, nogal stiefmoederlijk behandeld.
Maar met de publicatie van Dick van Halsema's Vrienden en visioenen en het hier
te bespreken Onder de blauwe oneindigheid van Bart Slijper is opnieuw duidelijk
geworden waarom de auteurs rond De Nieuwe Gids zo lang hun stempel op de
Nederlandstalige literatuur hebben kunnen drukken. Daarbij leest het boek van Slijper
geenszins als een verdediging van Tachtig. Integendeel, een van de grootste
kwaliteiten van Slijpers werk is dat hij de mystificaties blootlegt waarmee Willem
Kloos zijn poëticale opvattingen dermate stevig in het literaire veld wist te verankeren
dat dichters en critici nog tot na de Tweede Wereldoorlog maar nauwelijks om hem
heen konden komen.
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In Onder de blauwe oneindigheid vertelt Slijper het verhaal van de vriendschap
tussen Kloos en Jacques Perk, die Kloos uiteindelijk tot zijn eerste en effectiefste
mystificatie zou voeren. Na de vroege dood van Perk in 1881 eigende Kloos zich de
literaire nalatenschap van zijn vriend toe en bewerkte diens poëzie naar zijn eigen
literaire opvatting. De bundel die uit die bewerking voortkwam, de Gedichten van
Jacques Perk, leidde hij in met een tekst die zoniet als manifest van Tachtig, dan toch
als een van de belangrijkste canonieke teksten van de beweging zou gaan gelden.
Het succes van die inleiding komt voort uit de manier waarop Kloos Perk wist neer
te zetten als martelaar van de nieuwe poëzie, een symbool dat lange tijd zou blijven
fascineren en Kloos' literaire coup veel glans verschafte. In het laatste deel van zijn
boek weet Slijper de totstandkoming van deze mystificatie op een manier te
reconstrueren die ronduit meeslepend genoemd kan worden.
Het verhaal dat aan die mystificatie vooraf ging vertelt Slijper in de eerste twee
delen. Het is het verhaal van een kortstondige, heftige vriendschap waarin poëzie als
bindmiddel en als medium functioneerde: Perk en Kloos vonden elkaar dankzij hun
beider dichterschap en hebben hun vriendschap, ook de homo-erotische componenten
daarvan, in poëzie beleefd - kortstondig, want Perk zocht al snel afstand tot Kloos.
Uit het vele materiaal dat Slijper in zijn reconstructie betrekt, komt Perk naar voren
als een ambitieuze en levenlustige adolescent die op het moment dat hij Kloos leert
kennen bezig is een leven te leiden zoals hij denkt dat dichters dat zouden moeten
doen. Dit leven kan hij in de vriendschap met Kloos korte tijd helemaal realiseren,
maar daarna wordt zijn net iets oudere vriend vooral een blok aan het been: zodra
Perk hem even alleen laat, wordt Kloos een jaloerse aansteller wiens achterdocht op
het manische af is. Perk is dat gedrag na verloop van tijd meer dan beu; op zijn
sterfbed wilde hij zelfs het fruit niet meer hebben waarmee Kloos voor de deur stond.
Voor Kloos is het verlies van de vriendschap een traumatische ervaring geweest.
In Onder de blauwe oneindigheid wordt duidelijk dat behalve een uitermate krachtig
literair symbool, de gemystificeerde Perk uit Kloos' inleiding ook een poging is om
het opgelopen trauma ongedaan te maken. Op de dag na de begrafenis begint hij bij
de familie van Perk en Carel Vosmaer, redacteur van de Spectator, te lobbyen om
Perks literaire nalatenschap te mogen uitgeven, wat hem uiteindelijk ook lukt. Tijdens
zijn redactionele werk trekt Kloos Perk steeds nadrukkelijker naar zich toe: in Perks
gedicht ‘Iris’ ontdekt hij de tragedie van een verbroken vriendschap; een neergepende
hartekreet van Perk, die vermoedelijk betrekking heeft op een aanbeden dame, betrekt
Kloos zonder omwegen op zichzelf. En uiteindelijk zet hij Perk in zijn inleiding neer
als de profeet van een poëtische schoonheidscultus van enkele ‘eenzelfde anderen’,
afgezonderd van de gezapige en gevoelloze maatschappij. De gemystificeerde Perk
is uiteindelijk niet alleen van Kloos, hij is Kloos in veel opzichten.
Precies deze fascinerende wisselwerking tussen literatuur en leven, in het geval
van de vriendschap tussen Kloos en Perk zo dynamisch dat eigenlijk nauwelijks
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meer uit te maken valt wat nu precies leven en wat literatuur is, heeft Slijper
inzichtelijk weten te maken. Naar mijn idee heeft dat vooral te maken met de manier
waarop hij met zijn materiaal omgaat. De gedichten van Kloos en Perk zijn bij hem
bron van biografische kennis, maar - en dat is bij biografen bepaald niet
vanzelfsprekend - Slijper blijft ze daarnaast ook als literatuurwetenschapper lezen.
Zo gebruikt hij een tekst als ‘In memoriam Jacques Perk’ die Kloos in de Spectator
publiceert (niet te verwarren met de inleiding bij Gedichten) niet alleen om Kloos'
verwerking van de dood van zijn vriend te reconstrueren, maar ook om aan te tonen
dat Kloos in zijn polemische retoriek schatplichtig was aan Busken Huet. Deze
dubbele manier van lezen heeft de literatuurgeschiedenis in het geval van Kloos en
Perk buitengewoon hard nodig, maar je moet het wel even doen. En Slijper doet het
met verve.
Dat Onder de blauwe oneindigheid als biografie en als literatuurhistorische studie
een waardevol boek is, heeft ook te maken met Slijpers stijl: zo weet hij bijvoorbeeld
de complexe intertekstuele rol die de Engelse romanticus Shelley in de poëzie en de
levensopvatting van Kloos speelt op een toegankelijke, bijna terloopse wijze uit te
leggen zonder aan die complexiteit afbreuk te doen. En zoals gezegd is met name
het derde deel van het boek werkelijk meeslepend. Af en toe schrijft Slijper echter
al te vlot en verliest hij de distantie tot zijn onderwerp. Zo laat hij op een korte
beschrijving van een dionysisch uitstapje dat de jonge Perk met een paar vrienden
in Den Haag onderneemt de conclusie volgen dat het ‘al met al’ maar ‘een goed idee’
is dat Perks vader zijn hele gezin korte tijd later voor een vakantie in Luxemburg
laat afreizen - dat is nogal truttig, en bovendien vereenzelvigt Slijper zich hier en
passant met Perks bezorgde vader, wat pedagogisch misschien verdedigbaar is, maar
literatuurwetenschappelijk niet.
Een zwaarwegender kritiekpunt is dat Slijper zijn verhaal niet verdiept aan de
hand van een theoretisch of vergelijkend kader. Daar was wel reden toe. Het
ingewikkelde spel van vereenzelviging en vervreemding, trauma en transcedentie,
verlies en onsterfelijkheid, literatuur en leven zoals dat tussen Kloos en Perk is
gespeeld en uiteindelijk tot de mystificatie van de laatste door de eerste leidde, valt
naar mijn idee nog inzichtelijker te maken met behulp van psychologische kennis.
De manische manier waarop Kloos zowel voor als na zijn dood beslag legt op Perk,
de verwachtingen en verdenkingen die hij jegens hem koestert, dat alles heeft meer
diepte dan Slijpers enigszins naïeve vocabulaire kan peilen - bij hem heet Kloos
alleen maar ‘bitter’, is hij ‘uit balans’ en ‘een gewonde geest’. Verder zou ik graag
een wat doorwrochter verband gelegd zien tussen Kloos' werk en zijn jeugd: Slijper
schetst een beeld van een jonge Kloos die geterroriseerd wordt door een stiefmoeder
en die door zijn vader aan zijn lot wordt overgelaten, maar laat het aan de lezer over
om verbindingen naar de rest van zijn verhaal te leggen. En ik wil ook meer weten
over Kloos' seksualiteit, een onderwerp waar Slijper zich liever niet aan lijkt te willen
branden. Niet om Kloos' poë-
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zie tot een zoveelste articulatie van een oedipuscomplex te maken, maar om haar
ook vanuit dit oogpunt verder uit te diepen.
Maar misschien komt dat nog, want Slijper presenteert Onder de blauwe
oneindigheid als de eerste episode van de biografie van Kloos. De volgende episoden
wil hij eveneens structureren aan de hand van de relaties die Kloos met anderen
aanging en dat lijkt me, gezien de impact die de vriendschappen met Jan Veth en
Albert Verwey op zijn dichterschap hebben gehad, meer dan terecht. Met betrekking
tot met name de verhouding tussen Kloos en Verwey zal Slijper een beroep kunnen
doen op meer bronnenmateriaal en hopelijk is dat aanleiding voor verdergaande
theoretische verdieping. Ook hoop ik dat Slijper de vergelijking met andere literaire
vriendschappen - in zijn nawoord stipt hij heel kort Goethe en Schiller aan - in de
volgende delen van zijn biografische project gaat uitwerken. Al met al is er dus reden
te over om gretig uit te kijken naar de voortzetting van Onder de blauwe oneindigheid.
Gijsbert Pols

Maurits Verhoeff, Verlangen zonder te weten waarnaar. Over Nescio.
Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2011. ISBN 978 9059 372 665. €29,50.
‘Schrijft U over mij maar niks’. Snuffelen door leven en werk van Nescio
Naar aanleiding van het Nesciojaar 2011 - de schrijver overleed vijftig jaar geleden
te Amsterdam - verscheen bij uitgeverij Bas Lubberhuizen onder de titel Verlangen
zonder te weten waarnaar een verzameling artikelen van Nesciokenner Maurits
Verhoeff. De uitgave werd eind januari van dat jaar met veel luister op de
Amsterdamse boekensalon voorgesteld: het was immers net honderd jaar geleden
dat Nescio's beroemde novelle De uitvreter voor het eerst in De Gids werd
gepubliceerd.
Maurits Verhoeff is geen onbekende in de Nesciostudie: hij schreef eerder een
boekje over zijn favoriete auteur voor de reeks Literaire wandelingen van dezelfde
uitgever (Is u Amsterdammer? Ja, Goddank, 1997). Een aantal van de in Verlangen
zonder te weten waarnaar opgenomen artikelen zijn ook eerder gepubliceerd, onder
andere in Literatuur, Het Oog in 't Zeil en De Parelduiker, een tijdschrift waarvan
de auteur een tijdlang redacteur is geweest.
Verhoeff studeerde theologie en is thans werkzaam als docent wiskunde. In het
‘Woord vooraf’ noemt hij zichzelf bescheiden een ‘amateur’, in de betekenis van
liefhebber van het werk van Nescio. De bundel bevat naast een drietal artikelen die
tot de literatuurwetenschap kunnen worden gerekend, omdat gebruik wordt gemaakt
van een methode ter ondersteuning van het betoog, voornamelijk bio-
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grafische en literair-historische stukken die typerend zijn voor de bedrijvigheid van
de toegewijde verzamelaar. Ik bedoel dit niet geringschattend: de hoeveelheid
‘vondsten’, zoals hij die zelf aanduidt, namelijk achtergrondinformatie van allerlei
aard over leven en werk van Frits Grönloh alias Nescio, die Verhoeff aan het licht
heeft gebracht, is zonder meer indrukwekkend. Bewonderenswaardig is verder dat
hij de resultaten van zijn jarenlange speurwerk naar wetenswaardigheden omtrent
Nescio/Grönloh tot een goed leesbaar geheel heeft samengevoegd. Verhoeff schrijft
onderhoudend en vervalt zelden in herhalingen. De keuze die hij maakte om zijn
onderwerpen in chronologische volgorde te presenteren zorgt voor afwisseling en
aangename lectuur. Toch kan men bij de verantwoording van de bundel als het werk
van een liefhebber en de chronologische bespreking van de behandelde thema's enkele
bedenkingen uiten. Eerst geef ik een korte samenvatting van de inhoud.
Het boek begint met een levensschets, als geheugensteun om de overige artikelen
binnen het levensverhaal en de ontwikkeling van Nescio precies te kunnen situeren.
Vervolgens komt een eerste belangrijke periode aan bod: de tijd van het
maatschappelijke idealisme kort na de eeuwwisseling, toen de jonge Grönloh actief
meewerkte aan de kolonie Tames naar het model van Frederik van Eedens Walden.
Zoals bekend werd Van Eeden door Nescio ironisch geportretteerd als de man die
de Sarphatistraat in Amsterdam de mooiste plek van Europa vond, aldus de aanhef
van De uitvreter.
Het vierde artikel uit de reeks van in totaal achttien stukken bevat een eerste
excursie door het literaire werk. Er wordt een verdienstelijke poging ondernomen
om de specifieke thematiek van het mislukte idealisme in Nescio's novellen te duiden
aan de hand van het unanimisme, de theorie over de opname van individuen in een
collectief levensbesef van de Franse auteur Jules Romains. Verhoeff legt de nadruk
op enkele verschillen met Romains' theorie, die toen veel invloed had op dichters en
kunstenaars (men denke bijvoorbeeld aan Van Ostaijens Music Hall).
Op dit essay volgt een biografisch verhaal, het langste stuk uit de bundel. Het
bevat een overzicht van Grönlohs succesvolle loopbaan in het bedrijfsleven: bij de
Holland-Bombay Trading Company promoveerde de schrijver van eenvoudig
bureauredacteur tot adjunct-directeur van de firma. Tussendoor wordt een en ander
uit de doeken gedaan over zijn paradoxale en enigszins labiele persoonlijkheid.
Hoewel hij een ijverige medewerker was, bleef Grönloh soms ook om onduidelijke
redenen een tijdje weg van zijn werk. In het volgende artikel wordt systematisch
ingegaan op Nescio's eigenzinnige toepassing van de Kollewijnspelling in zijn
verhalen en schetsen (Kollewijn was zijn leraar op de HBS). Die spelling blijkt
evenzeer als Nescio's karakter vrij grillig en niet altijd consequent.
In het midden van de bundel heeft de auteur een uitgebreid katern met illustraties
opgenomen: fotomateriaal, documenten, afdrukken van manuscripten, omslagen van
edities en dergelijke, met als veelzeggende titel ‘Beeldbiografie van Nescio’. Het
derde deel van de publicatie bevat vervolgens voornamelijk stukken
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over de activiteiten van de schrijver na zijn pensionering: de tijd van het
Natuurdagboek, ontstaan ter gelegenheid van wandelingen in de omgeving van
Amsterdam, en van Grönlohs toenemende zorg voor natuurbescherming. Centraal
in dit laatste gedeelte staat een artikel over Nescio's vermeende natuurmystiek. In
een degelijk onderbouwde bijdrage met als ondertitel ‘Nescio's weg door de natuur’
toont Verhoeff op grond van zijn vakkennis als theoloog overtuigend aan dat Nescio
eerder een epicurist dan een mysticus was. Samen met de essays die handelen over
het unanimisme en over Nescio's schrijfwijze is dit opstel ongetwijfeld het meest
lezenswaard.
De hoeveelheid en diversiteit van de behandelde onderwerpen - naast de
gesignaleerde artikelen bevat het boek ook nog stukken over de correspondentie en
de contacten die de schrijver onderhield met kennissen, uitgevers en literatoren werpt de vraag op waarom Verhoeff geen serieuze biografie heeft willen schrijven.
De ingrediënten daarvoor zijn immers in overvloed aanwezig en hij blijkt Nescio's
lotgevallen als geen ander tot in de geringste details te kennen. Een deel van het
antwoord op die vraag heeft vermoedelijk te maken met de weigering van de erven
van Grönloh om medewerking te verlenen, waardoor Verhoeff geen toegang kreeg
tot het familiearchief. Toch had een alternatieve biografie, bestaande uit het merendeel
van het hier samengebrachte materiaal beslist overwogen kunnen worden. Daartoe
ontbreekt echter een degelijk theoretisch kader. Hier wreekt zich Verhoeffs
zelfgekozen amateurstatuut. De auteur mist ook een kans om met een atypische
biografie naar voren te komen. Door de toevoeging van een beargumenteerde
methodologische verantwoording had hij zijn bundel artikelen als een biografie in
fragmenten kunnen presenteren. Nu is het boek weliswaar een mooie aanwinst voor
de verzamelaars van Nesciana geworden en een gepaste hulde aan de schrijver door
een uitzonderlijk bewonderaar, maar van een mijlpaal in de literatuurstudie kan helaas
geen sprake zijn.
Verhoeff mist bovendien een bijzondere gave die Nescio wel bezat. Hij kan niet
genoeg schrappen. Weliswaar wordt van onderzoek dat zich vooral toespitst op
biografische gegevens niet verwacht dat informatie achterwege wordt gelaten.
Verhoeff heeft echter niet kunnen selecteren en waarlijk alles wat hij ooit over Nescio
heeft gepubliceerd in de bundel opgenomen. Zo handelt het stuk ‘Een vriend van
Nescio’, eerder verschenen in De Parelduiker, over de enige publicatie van een
kennis van de schrijver, ene Willem Zimmerman. Verhoeff vraagt zich af of Nescio
zelf of een van zijn personages model heeft gestaan bij de compositie van
Zimmermans onbekende roman om tot de conclusie te komen dat dit niet zo is. Op
zulke momenten grijpt de lezer liever naar de geestige passages uit de correspondentie
van Nescio, waaruit in enkele artikelen geciteerd wordt. Daarin klinkt tenminste de
stem van de meester authentiek en vooral niet gespeend van de weldadige ironie die
een overdaad aan anekdotiek helpt relativeren.
Dorian Cumps
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David van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis. Amsterdam, De Bezige
Bij, 2010. ISBN 978 9023 458 661. €24,90.
Congo, terra (in)cognita
Congo. Een geschiedenis door David van Reybrouck (1970) verscheen in mei 2010,
kort voor de dag waarop Congo een halve eeuw onafhankelijkheid vierde (30 juni
1960). Dit jubileum heeft tot een golf van publicaties over de Belgische ex-kolonie
geleid. Daarvan kreeg Van Reybroucks boek de meeste aandacht en erkenning. Het
heeft zelfs het langverwachte Afscheid van Congo (2010) in de schaduw gezet, waarin
Erwin Mortier bericht over de reis naar Congo die hij samen met Jef Geeraerts
ondernomen heeft. Intussen heeft Congo. Een geschiedenis ook een paar belangrijke
prijzen binnengehaald. In het juryrapport van de AKO Literatuurprijs 2010 wordt
het boek gekarakteriseerd als een ‘knap gecomponeerd verhaal’ en ‘een meeslepend
geschiedeniswerk van een historicus en romancier’. De jury van de Libris
Geschiedenisprijs 2010 noemde het ‘een originele combinatie van persoonlijke
betrokkenheid en journalistieke distantie die archiefmateriaal, interviews en
persoonlijke observaties vermengt’. Er zijn inmiddels ook tientallen recensies
verschenen, overwegend lovend van aard. Meer kritische stemmen zijn zeldzaam en
nooit zijn ze volledig negatief. Waarom heeft juist dit werk van een beroepsarcheoloog
en amateur-cultuurhistoricus zo'n groot succes? Het ligt niet uitsluitend aan de
aantrekkelijke historische thematiek en de goed getimede uitgavedatum, maar ook
(en vooral?) aan de literaire kwaliteiten van deze publicatie.
Het antwoord op de vraag waarover Van Reybroucks boek gaat, is ten dele
afhankelijk van de leesstrategie die de lezer tijdens de lectuur kiest. Als hij de door
de titel gewekte suggestie volgt, dan wordt Congo. Een geschiedenis een
(populair-)wetenschappelijke publicatie waarin de woelige geschiedenis van Congo
centraal staat. De tekst beschrijft het verhaal van het gebied sinds mensenheugenis
via het pre-koloniale tijdvak, de Belgische kolonisatie en de tijd van de zogenaamde
Dipenda tot de recente periode, met haar talrijke gewapende conflicten en talloze
slachtoffers. Cruciale feiten, maar ook gebeurtenissen die in de ‘klassieke’
geschiedenisboeken over Congo meestal terloops genoemd of zelfs over het hoofd
worden gezien, worden hier gepresenteerd binnen een breed geschetste historische
en cultuur-sociologische context en belicht vanuit diverse standpunten: van blank
en zwart, van kolonisators en gekoloniseerden. Vanzelfsprekend worden ook allerlei
bekende en minder bekende (soms helemaal vergeten) figuren uit het Congolese
verleden en heden ten tonele gevoerd. Zo kan Congo. Een geschiedenis als een soort
naslagwerk voor de geschiedenis van Congo dienen. Het boek laat zich echter tegelijk
ook op een andere manier lezen, namelijk als een boek waarin Van Reybrouck vertelt
over zijn eigen ontmoetingen met het land en met de Congolezen, en over zijn
persoonlijke koloniale verleden - kortom als een reisverhaal.
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De structuur van het boek is overzichtelijk. Het bestaat uit vijftien hoofdstukken,
waarvan elk een bepaalde periode beslaat van kortere of langere duur (gemiddeld
tien jaar). Elk hoofdstuk is van een dubbele titel voorzien: de eerste karakteriseert
de besproken tijd op poëtische wijze, de andere is concreet en heeft betrekking op
de inhoud van het hoofdstuk in kwestie. Deze dubbele titel signaleert een zekere
breuk en verwijst naar de tweeslachtigheid van de opzet (geschiedkundig werk of
eerder reisverhaal?).
Binnen elk hoofdstuk worden afzonderlijke tekstgedeelten met een zekere willekeur
gerangschikt. Ze hebben geen titels en zijn slechts van elkaar gescheiden door een
witregel. De auteur past geregeld een fotografische techniek op het
beschrevene/vertelde toe: ‘Uitzoomen. Wegtrekken. Opnieuw kadreren.’ (p. 387),
zoals hij dat zelf formuleert. Daardoor ontstaan caleidoscopische beelden van bepaalde
historische periodes. Dit effect wordt versterkt door het feit dat Van Reybrouck
herhaaldelijk een beroep doet op erg uiteenlopend materiaal: naast wetenschappelijke
literatuur gebruikt hij ook Congoverhalen en -romans, films, en vanzelfsprekend zijn
eigen bedenkingen, impressies en ervaringen. Maar vooral laat hij tientallen
Congolezen aan het woord. Hun getuigenissen verrijken het verhaal en maken het
nog levendiger. Dit materiaal wordt met een bewonderenswaardige bekwaamheid
geordend en samengebracht tot een meeslepend geheel.
Van Reybrouck wilde een geschiedenis van de Belgische kolonie schrijven die hij
zelf graag had willen lezen en die volgens hem nog niemand heeft geschreven. Hij
bedoelde daarmee: een geschiedenis vanuit Congolees perspectief, samengesteld aan
de hand van gesprekken met ‘gewone’ Congolezen die hij tijdens zijn bezoeken aan
het land heeft leren kennen. Vandaar omschrijft hij zijn boek als ‘een poging om een
history from below te schrijven aan de hand van interviews met mensen wier
perspectief doorgaans niet doordringt tot de geschreven bronnen [...]’ (p. 593).
Daarnaast benadrukt hij dat Congo. Een geschiedenis ‘het resultaat van veel luisteren
en lezen’ is (p. 590), waarbij het geen toeval is dat ‘luisteren’ juist op de eerste plaats
wordt genoemd.
De vraag blijft of men een falsifieerbaar geschiedkundig werk kan schrijven dat
op zo'n grote schaal op ooggetuigenverslagen (of op getuigenissen van horen zeggen)
steunt. Hoe werden Van Reybroucks Congolese relaties geselecteerd? In hoeverre
zijn ze geloofwaardig? Nootebooms waarschuwing - de bekende derde zin uit Rituelen
- heeft nog niets van zijn actualiteit verloren: ‘Herinnering is een hond die gaat liggen
waar hij wil’ en is zeker van toepassing op Afrikaanse vertellingen en dus op Van
Reybroucks mondelinge bronnen. Zijn aanpak brengt allerlei gevaren met zich mee
en de auteur is zich daar ook van bewust. Hij verzekert nadrukkelijk alles nauwkeurig
gecheckt te hebben. De gemiddelde lezer is niet in staat om eventuele verdraaiingen,
onjuistheden of verzwijgingen te herkennen. Soms verdwaalt die zelfs in het verhaal
door het grote aantal namen en feiten. Je kunt je dus afvragen of al die gegevens
inderdaad noodzakelijk zijn om de geschiedenis van Congo, het historisch proces en
zijn mechanismen te begrij-
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pen. Op een gegeven moment zucht de lezer, samen met de auteur: ‘Ik heb geen
overzicht, niemand heeft overzicht’ (p. 548).
Bij de beoordeling van dit boek mogen we ook niet uit het oog verliezen dat ieder
historisch verhaal in eerste instantie een reconstructie is, een achteraf geformuleerde
visie. Om deze reden moet Van Reybroucks boek voornamelijk beschouwd worden
als zijn eigen interpretatie van de geschiedenis van de voormalige Belgische kolonie.
In de titel wordt dit trouwens duidelijk aangegeven: we krijgen ‘een geschiedenis’
en niet ‘de geschiedenis’. Zo worden de beschuldigingen dat de auteur bepaalde
feiten niet juist interpreteert bij voorbaat ontkracht. De vermelde gegevens zouden
immers op een andere manier geordend kunnen worden: wat voor de ene historicus
centraal staat, kan voor de andere een bijzaak zijn. Ik doel hier vooral op de kritiek
van de historicus en socioloog Ludo de Witte dat Van Reybrouck de
geschiedschrijving over de Belgische kolonie zou proberen te nuanceren omdat die
het koloniale verleden te eenzijdig kritisch behandelt. De Witte noemt dit het
‘wegmasseren van Westerse bemoeienissen in Congo’.
Van Reybrouck heeft zich bij het schrijven van zijn boek heel goed gedocumenteerd
en het is wetenschappelijk onderbouwd. Vooral het laatste hoofdstuk,
‘Verantwoording der bronnen’, kan voor alle geïnteresseerden dienstig zijn, want
het biedt een prima overzicht van de groeiende Congoliteratuur. De bibliografie
beperkt zich bovendien niet uitsluitend tot de gerenommeerde referentiewerken,
waarnaar men ‘altijd’ verwijst, maar bevat ook teksten die minder vanzelfsprekend
en vooral moeilijker toegankelijk zijn.
Congo. Een geschiedenis onderscheidt zich van een wetenschappelijke publicatie
voornamelijk door de stijl. De auteur schrijft in een bloemrijke stijl, is emotioneel
betrokken en verbergt zijn engagement niet. Het blijft natuurlijk een kwestie van
smaak en taalgevoel, maar naast mooi evocatief proza zijn er ook fragmenten aan te
wijzen die gekunsteld overkomen. Met zijn boek probeert Van Reybrouck eigenlijk
twee uiteenlopende tradities, de wetenschappelijke en de belletristische, met elkaar
te combineren. Met deze (voor sommigen gedurfde) aanpak heeft hij inderdaad een
uniek werk geschreven. Het neemt onverwachte wendingen (in de verteltrant, in
aanpak, in thema's) en ondergaat als het ware metamorfoses in de loop van het verhaal.
Het is een mengeling die water met vuur tracht te verzoenen, en precies daardoor
blijft de lezer niet onverschillig.
Zoals ik al heb aangeduid, is het onduidelijk hoe men dit boek moet lezen: als een
historisch werk of toch maar als een reisverhaal, dat in een omvangrijk historisch
kader wordt geplaatst? In het geval van Congo. Een geschiedenis wordt de lezer
geconfronteerd met een essentieel literatuurwetenschappelijk probleem: welke criteria
moet men toepassen om zo'n mengeling van genres en stijlen verantwoord te kunnen
evalueren? Ikzelf ben wel geneigd om Congo. Een geschiedenis vooral als een
reisverhaal te lezen, waarbij ‘reis’ in de letterlijke en figuurlijke betekenis van het
woord wordt gebruikt. Van Reybrouck gaat op reis om zelf
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Congo en de Congolese geschiedenis te ontdekken en de lezer mag mee op deze
onvergetelijke en vooral leerzame trip door tijd en ruimte.
Bożena Czarnecka

Els Hendrickx, Karl Hendrickx, Willy Martin, Hans Smessaert, William
van Belle en Joop van der Horst (red.), Liever meer of juist minder? Over
normen en variatie in taal. Gent, Academia Press, 2010. ISBN 978 9038
216 461. €20.
Herbronning binnen de normatieve taalkunde?
Met het boek Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal willen
Els Hendrickx, Karl Hendrickx, Willy Martin, Hans Smessaert, William van Belle
en Joop van der Horst hulde brengen aan Willy Smedts bij zijn emeritaat als
hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het boek
is, zoals de titel aangeeft, thematisch opgezet, en vormt daardoor een consistenter
geheel dan de meeste artikelenbundels die bij emeritaten of verjaardagen worden
samengesteld. Frappant is dat de meeste bijdragen zich in het grensgebied situeren
tussen theoretische en toegepaste taalkunde, met auteurs die zich aan deze of gene
zijde van die grens bewegen, en voor de gelegenheid in de geest van de gehuldigde
trachten om het theoretische en het toegepaste met elkaar te verzoenen. De redacteurs
van het boek wijzen erop dat dat anno 2010 een zinvolle onderneming is: niet alleen
bestaat er in de hele samenleving een brede betrokkenheid bij taalnormen en
-conventies, er hebben zich de jongste decennia maatschappelijke veranderingen
aangediend die de aard en de positie van de standaardtaal grondig hebben veranderd.
Smessaert, Van der Horst en Hendrickx noemen in hun inleiding de verhoogde
participatie in het middelbaar en hoger onderwijs, het verhoogde belang van taal in
de samenleving, technische innovaties zoals de computer en het internet, de sterk
toegenomen internationalisering, en de mondiger geworden burger. Enkele van die
thema's worden uitgewerkt in de individuele artikelen. Ondanks de opzet blijft het
boek heterogeen. De achttien bijdragen zijn in niet minder dan vier, elk nog vrij
algemene thema's gegroepeerd: 1) standaardisering; 2) norm en variatie in Vlaanderen;
3) normativiteit en rechtstaal; en 4) taalbeleid over de grens. Vanwege de
heterogeniteit en het gelegenheidskarakter zie ik af van gedetailleerde commentaren
op de algemene opzet van het boek. Ik beperk me liever tot (becommentarieerde)
samenvattingen van het eerste deel, dat goed bij mijn expertisegebied aansluit, gevolgd
door enkele lossere opmerkingen bij de overige artikelen.
Het gedeelte over ‘standaardisering’ vangt aan met een artikel van Ludo Beheydt
over de relatie tussen culturele identiteit en normering, waarin onder meer
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de vorming van de Nederlandse standaardtaal in de zestiende en zeventiende eeuw
wordt besproken, de hedendaagse tendens tot sterkere profilering van het Vlaamse
karakter van het Belgische Nederlands, en het ideaal van een uniforme standaardtaal
in een multiculturele samenleving, dat door bepaalde sociolinguïsten sterk wordt
bekritiseerd. Eén van die kwesties, de standaardtaal in België, wordt ook door Joop
van der Horst behandeld. Volgens Van der Horst taant de positie van de standaardtaal
in Vlaanderen, net zoals in Nederland en elders in Europa, waardoor sprake is van
een proces van destandaardisering. Van der Horst bekritiseert ook het gebruik van
de term (sub)standaardisering om te verwijzen naar het ontstaan van supraregionale
omgangstalen in Vlaanderen (ook wel ‘Verkavelingsvlaams’ of ‘tussentaal’ genoemd).
Dergelijke omgangstalen zijn in niets te vergelijken met standaardtalen; het proces
wordt dan ook beter beschreven als een vorm van assimilatie. Ook William van Belle
behandelt destandaardisering. Hij brengt de problematisch geworden ABN-norm in
verband met een algemene gezagscrisis in de westerse maatschappij. Die gezagscrisis
staat echter niet in de weg dat taalnormen blijven bestaan als sociale regels, als ze
tenminste door de samenleving gedragen worden. Om na te gaan of dat ook het geval
is, toetst Van Belle enkele hangijzers uit de Nederlandse spelling aan Rawls'
rechtvaardigheidstheorie, en hij besluit dat ze absoluut niet voldoen aan
basisvoorwaarden voor goede regelgeving. De artikelen van Beheydt, Van der Horst
en Van Belle vragen elk op hun manier aandacht voor de manier waarop taalnormen
in de gehele samenleving ingebed zijn (of, in het geval van Van Belle, zouden moeten
zijn), waarbij het verschijnsel destandaardisering een centrale rol speelt. Eventueel
vervolgonderzoek naar destandaardisering zal ongetwijfeld bijzonder multidisciplinair
zijn: in de bijdragen wordt verwezen naar bevindingen uit de sociologie, filosofie en
rechtswetenschappen; Van der Horst vermeldt daarnaast dat zowel historische als
taalvergelijkende perspectieven nodig zijn. Het laat zich bovendien vermoeden dat
verder onderzoek gegevens zal vergen die momenteel niet zomaar voorhanden zijn
(bijvoorbeeld meer gesproken taal, of gegevens inzake de perceptie van bepaalde
taalvarianten). Het lijkt er met andere woorden op alsof de discussie over
destandaardisering nog maar net goed op gang komt.
De twee andere artikelen in het gedeelte over ‘standaardisering’ behandelen recente
ontwikkelingen in het taalgebruik. Frank Joosten brengt de opkomst in kaart van
enkele relatief nieuwe types afkortingen, zoals de letterwoorden (bijvoorbeeld ‘KLM’
‘kaa-el-em’, ‘horeca’) en verkortingen (zoals ‘mayo’, ‘prof’) die sinds 1900 aan een
steile opmars bezig zijn, en de fonografische afkortingen (type ‘W817’ ‘wacht eens
even’, ‘suc6’ ‘succes’) die pas rond 1990 hun intrede doen maar intussen niet meer
weg te denken zijn uit zogenoemde ‘geschreven gesproken taal’. Freek van de Velde
en Eline Zenner voeren een kwantitatief onderzoek uit naar de opmars van het
werkwoord ‘pimpen’ in journalistieke teksten dat tot dusver nog onder de radar van
de belangrijkste normeringswerken blijft. Het woord, of althans de gebruikswijze
als werkwoord, blijkt in het Nederlands geïn-
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troduceerd te zijn in 2004, via het televisieprogramma Pimp my Ride. Het heeft zich
intussen geleidelijk uit die context losgemaakt, en wordt ook vervoegd en in andere
combinaties gebruikt (bijvoorbeeld ‘het seksleven in Vlaanderen pimpen’). Beide
artikelen tonen mooi waartoe de moderne corpuslinguïstiek in staat is: allerlei talige
ontwikkelingen kunnen tegenwoordig prachtig gedocumenteerd worden terwijl ze
nog in volle gang zijn. Impliciet geven dergelijke case studies echter ook aan wat
men tegenwoordig van naslagwerken mag verwachten: in een periode waarin
dergelijke snelle ontwikkelingen in het taalgebruik mogelijk zijn, horen beschrijvingsen normeringsinstanties een constante vinger aan de pols te houden van wat er op
talig gebied in de samenleving leeft. Daarnaast impliceren dergelijke bijdragen
misschien ook wel dat de ietwat geschoolde taalgebruiker tegenwoordig minder nood
heeft aan klassieke naslagwerken met taaladviezen, aangezien hij via de elektronische
snelweg zelf nauwkeurig kan nagaan hoe een bepaalde wending gebruikt wordt.
In het gedeelte over ‘norm en variatie in Vlaanderen’ stellen de meeste auteurs
vast dat Vlaanderen in toenemende mate een eigen taalkoers vaart. Dat gaat op voor
de Vlaamse openbare omroep (Ruud Hendrickx) en voor Vlaamse tekenfimvertalingen
(Lieve de Wachter en Jordi Heeren), en het correspondeert met de tolerantere houding
van woordenboeken tegenover het Belgisch Nederlands (Willy Martin). Verschillende
bijdragen in het gedeelte gaan in op de normatieve praktijk, onder andere van
taaladviseurs en redacteurs (Gert Meesters) en van taalnormeringswerken (Els
Hendrickx). Paul Gillaerts bezorgt een insiderverslag van de werking van het Vlaamse
lezerspanel voor de nieuwe bijbelvertaling.
Als derde deel volgt een drieluik over ‘normativiteit en rechtstaal’, waarin de talige
uitdrukkingsmiddelen voor deontische modaliteit in Belgische juridische teksten
worden onderzocht (Karen Deschamps), de juridische implementatie van het begrip
‘causaliteit’ (Nele Nivelle), en het redactieproces dat Belgische wetgeving doorloopt
(Karl Hendrickx). De klemtoon ligt in dit deel sterk op de praktijk, en in hun totaliteit
tonen de artikelen op een overtuigende manier aan hoezeer taalkundige ondersteuning
van wetgever en rechtspraak wenselijk en zelfs nodig is.
In het gedeelte ‘taalbeleid over de grens’ schetst Philippe Hiligsmann de situatie
van het onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT) in Wallonië, en koppelt hij
hieraan een pleidooi om Algemeen Nederlands als norm te blijven hanteren. Ton
Naaijkens bespreekt het Nederlandse gebruik van de Duitse woorden unheimlich en
unheimisch; Godelieve Laureys het taalbeleid in Scandinavië. Wiecher Zwanenburg
ten slotte tracht een taalpsychologisch en taalsociologisch licht te laten schijnen op
het Europese taalbeleid.
De achttien artikelen vormen niet alleen inhoudelijk een nogal heterogeen geheel,
ook de kwaliteit wisselt sterk. Dat hangt uiteraard grotendeels samen met het
beoefende genre: het is in huldebundels niet ongebruikelijk dat wetenschappers hun
vertrouwde onderzoekspaden verlaten om zich ook eens op een naburig
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veld te begeven; een deel van de bijdragen in deze bundel is daarnaast van de hand
van mensen uit de praktijk. Het is daarbij onvermijdelijk dat bepaalde redeneringen
niet geheel waterdicht of onvoldoende empirisch onderbouwd zijn, of er
methodologische uitschuivertjes gemaakt worden. De enige echt flagrante voorbeelden
komen uit het artikel van Zwanenburg. Hij viseert onder meer het Europees handvest
voor streektalen en talen van minderheden dat in de schoot van de Raad van Europa
is ontstaan. Dat zou problematisch zijn omdat er geen duidelijke definitie bestaat
van wat een ‘taal’ is, en de hele problematiek van de minderheidstalen voor veel
politiek gekrakeel zorgt. Om die redenen zou Zwanenburg ‘graag zien dat het budget
dat met name in de zogenaamde minderheidstalen geïnvesteerd wordt, ten goede
komt aan onderzoek op het gebied van meertaligheid’ (p. 270).
Zwanenburg gaat hier in zijn ijver om betere financiering te bekomen een ander
onderzoeksdomein te lijf, zonder geldige argumenten en klaarblijkelijk ook zonder
kennis van de rijke onderzoeksliteratuur op het vlak van minderheidstalen en
streektalen (zie onder andere Extra 2004 en Darquennes 2011). Hier, en overigens
nog wel op een beperkt aantal andere plaatsen, was doortastender redactioneel
optreden mijns inziens wenselijk geweest.
Los hiervan geeft het boek een goed beeld van de manier waarop in de normatieve
taalkunde over enkele centrale thema's gedacht wordt. Als het boek als staalkaart
mag gelden voor de marsrichting die de discipline uitgaat, vallen enkele duidelijke
trends te ontwaren. Ten eerste dat er meer niches zijn in de samenleving waar behoefte
is aan ondersteuning door taalwetenschappers dan louter en alleen de
bedrijfscommunicatie en het (talen)onderwijs: vermeld worden onder meer de
rechtspraktijk, de media en de taalpolitiek. Ten tweede laten moderne
onderzoeksmethodes toe om heersende taalnormen nauwkeuriger in kaart te brengen
en nieuwe trends snel te detecteren. Dit laat taalnormeringsinstanties toe om een
constante vinger aan de pols te houden in een tijd waarin zich ingrijpende
veranderingen voordoen in onze taalcultuur. En ten derde: net die veranderingen in
de taalcultuur dwingen taaladviseurs en taalnormeerders tot fundamentele reflectie
over de aard van hun activiteiten. De taalnormering lijkt met andere woorden een
tak van de toegepaste taalkunde die de komende jaren een stevige dosis theorie
geïnjecteerd zal krijgen.
Günther de Vogelaer
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Els Witte & Harry van Velthoven, Strijden om taal. De Belgische taalkwestie
in historisch perspectief. Kapellen, Pelckmans, 2010. ISBN 978 9028 956
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Nuancering en contextualisering van een taalstrijd
Voor wie inzicht wil krijgen in de Belgische politieke impasse, is kennis van de
historische en taalsociologische context van de taalkwestie onontbeerlijk. Deze
herziene uitgave van Taal en politiek, de Belgische casus in een historisch perspectief
uit 1998, is dan ook erg welkom. De eerdere uitgave verscheen tevens in het Frans,
Engels en Duits en is nog steeds online te raadplegen. Aan de eerste hoofdstukken,
over de negentiende en vroeg-twintigste eeuw, is niet zo veel veranderd, maar de
recentere geschiedenis is aangevuld met meer informatie over de achtergrond van
het Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV1.) conflict, een extra hoofdstuk rond
internationalisering, en een epiloog. Een hoofdstuk in het vroegere werk getiteld
‘Taalpolitiek: een voorbijgestreefde strijd in de gefederaliseerde Belgische Staat?’,
is in de nieuwe versie begrijpelijkerwijze achterwege gelaten en is een mooi voorbeeld
van het optimisme dat de gefederaliseerde staat een tiental jaar geleden opriep.
Er zijn zes hoofdstukken en een epiloog. Het eerste hoofdstuk zet het theoretisch
kader uiteen waarbinnen beide onderzoekers ondertussen enige decennia werken.
Het bevat ook een overzichtelijke samenvatting van de verschillende fasen in de
taalgeschiedenis gekoppeld aan de politieke, economische en sociale factoren die
daarin een rol spelen. De daaropvolgende hoofdstukken gaan daar chronologisch en
in meer detail op in. Het verhaal begint op het einde van de achttiende eeuw en eindigt
bij de uitwerking van het federale model dat eind jaren tachtig van de vorige eeuw
tot stand kwam en de daarmee contrasterende visie van een steeds invloedrijker
Europa. De epiloog vat beknopt de hoofdpunten samen en presenteert een antwoord
op het minderhedenstandpunt van de Europese Unie.
Witte en Van Velthoven bestrijden de romantische visie van de eenheid van taal
en volk, die aan de basis lag van de natievormings- en taalpolitiek van opeenvolgende
regeerders in België. Ze tonen in dit overzicht afdoende aan hoe die relatie een
constructie is, wat hem niet minder echt, maar wel relatiever maakt. Uiteraard is dit
idee niet nieuw en past in onderzoek van de afgelopen decennia dat aantoonde dat
taalgedrag sociaal gedrag is en erg aan status is gebonden. Om die reden ligt de
nadruk in dit historisch overzicht op de taalstrategieën die politiek
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actieve groepen hanteren. Het is geen exclusief Vlaams betoog, maar een heldere
analyse van de verschillende belangengroepen, hun drijfveren en methodes, inclusief
de minder bekende Waalse en Brusselse Beweging.
Het overzicht toont aan hoe België een soort laboratorium is voor taalmodellen in
meertalige gebieden. Typisch wordt er een onderscheid gemaakt tussen het
personaliteits- en territorialiteitsbeginsel. In het eerste model heeft een individuele
burger het recht de eigen taal in het openbare leven te gebruiken; in het tweede hangt
de voertaal af van de streek en niet de persoon. De Franstaligen in de negentiende
eeuw waren voorstander van het personele principe, maar er was een hardnekkig
probleem met de wederkerigheid, want wat als vanzelfsprekend gold voor sprekers
van het Frans in Vlaanderen, gold niet omgekeerd. Tegen het begin van de twintigste
eeuw waren zowel Vlamingen als Walen het erover eens dat ze het niet eens zouden
worden. Dus wanneer nationale tweetaligheid als compromis op tafel komt te liggen,
binden de Franstaligen in en gaan akkoord met een meer territoriaal getint model
(1932). Als gevolg verliezen ze invloed en carrièrekansen in Vlaanderen, en ook in
Brussel, waardoor zij op hun beurt gaan radicaliseren. Zo ontstaat het gevecht om
de taalgrenzen en de overgangsgebieden waardoor deze gebieden een hoge
symboolwaarde krijgen.
Deze grondige studie van de relatie taal en politiek werkt ook misverstanden de
wereld uit zoals dat de Vlaamse Beweging een politieke partij was, die eenstemmig
streefde naar taalgelijkwaardigheid tegen even unanieme en weerspannige Walen.
De realiteit was echter veel rommeliger. Aanvankelijk was het een beweging van
taalminnaars, opgeleid tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk (1815-1830),
die zich hard maakten voor het gebruik van de volkstaal. Zij hadden zelf geen politieke
macht maar hun ideeën werden opgenomen in het gedachtegoed van verschillende
politieke groepen. De katholieken op het platteland en de kleine steden beschouwden
het Frans als symbool van moderniteit en zedeloosheid, terwijl Vlaams voor traditie
stond. Liberalen zagen dan weer de paapsheid (de hogere clerus was Franstalig) en
verfransing als vorm van versimpeling, en achtten ontvoogding alleen mogelijk in
de volkstaal. Ook de Belgische socialisten, vooral Franstaligen, hebben geholpen
door te ijveren voor het algemeen enkelvoudig stemrecht, waardoor meer Vlaamse
stemmen gehoord werden (1919). Door die politieke versnippering wordt het duidelijk
hoe bepaalde groepen en sectoren de dupe werden van het moeizaam verlopende
onderhandelingsproces. Getuige hiervan is de tergend langzame impact op het
onderwijs, het leger en vooral Brussel.
Een andere misvatting over de Vlaamse Beweging die in dit verhaal wordt
rechtgezet, is dat ze vanaf het begin separatistisch en anti-Belgisch was. Aanvankelijk
wilden de Vlamingen alleen het recht hun eigen taal te spreken en hadden ze geen
probleem met de facto tweetaligheid. De eerste taalfaciliteiten zijn dan ook gericht
op het omgaan met Frans-onkundigen en raken niet aan de macht van de Franstaligen.
Vaak echter verwacht men te veel van taalwetten, zeker als het gaat
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om talen met een statusverschil. De taalwetten maken immers geen einde aan de
sociologische minderheidsmentaliteit van de Vlamingen en sociale symboolfunctie
van het Frans. In de negentiende eeuw was de standaardisering van het Nederlands
in Vlaanderen nog pril, en kon het moeilijk opboksen tegen een prestigetaal als het
Frans. Daarbij stelden de Franstaligen zich superieur en onwillig op. Door toenemende
frustratie en verontwaardiging zocht de Vlaamse Beweging heil in beschermende
taalwetten en territoriale afbakening. Pas in het interbellum leidde dit tot een
anti-Belgisch standpunt, vanwege de ontgoocheling rond de taalwetten van de jaren
twintig op het gebied van bestuur, onderwijs en leger. Vooral de beperkte toepassingen
in Brussel, dat almaar meer verfranste, waren een doorn in het oog.
Na de eerste stappen naar politieke autonomie begint Vlaanderen eind jaren dertig
ook tekenen van culturele autonomie te vertonen, bijvoorbeeld met de eerste Vlaamse
radio-uitzendingen en de oprichting van Vlaamse Academies. De eerste generatie
die volledig in het Nederlands opgroeit zal van zich laten horen na de Tweede
Wereldoorlog. Het eerste decennium na de oorlog is het stil op het Vlaamse front,
dat moet bekomen van de collaboratie en het extreemrechtse oorlogsverleden. Dat
werkt de Franstaligen in de hand die zichzelf als patriotten naar voren schuiven. Het
anti-Vlaamse klimaat dat erop volgt is echter wraakroepend. Tegelijkertijd groeit de
Vlaamse bevolking en vormt voor het eerst een landelijke (en dus politieke)
meerderheid, terwijl de economische expansie voor meer welvaart zorgt. Er ontstaat
een stevige sociale bovenlaag ondersteund door Vlaamsgezinde media en de electorale
doorbraak van De Volksunie. Begin jaren zestig volgen de bekende taalwetten die
territoriale taalgrenzen (ook de Duitstalige) vastleggen. De faciliteitengemeentes
worden geïntroduceerd, als compromis tussen het territorialiteits- en
personaliteitsprincipe. Minderheidsgroepen in de eentalig Frans- of Nederlandstalige
gemeentes aan de taalgrens behouden het recht met de overheid te communiceren in
hun eigen taal. Dit leidt tot conflicten in gemeenten met veel anderstaligen, die zich
beroepen op de grondwettelijke vrijheid van taal om ook op andere domeinen Frans
te spreken. En Brussel blijft een knelpunt. Pas in 1988 worden deze gebieden
gepacificeerd met de introductie van het federale systeem. Brussel wordt een regio
op zich; een aantal gemeentes worden overgeheveld naar de andere taalgroep, en de
faciliteiten worden grondwettelijk, dus verliezen de tijdelijkheid waarop de Vlamingen
hoopten. Vlaanderen begint zich sterk te profileren in Brussel. Het parlement huist
er bijvoorbeeld en er wordt zwaar geïnvesteerd in onderwijs en cultuur, waardoor
het aantal Nederlandssprekenden stabiliseert en de status van de taal stijgt, uiteraard
ook als gevolg van de drastisch veranderde socio-economische positie van haar
sprekers.
Door deze toenemende politieke en culturele autonomie ontstaan er twee parallelle
gemeenschappen met eigen media, en de wederzijdse solidariteit neemt af. Een
groeiend Vlaams zelfbewustzijn is de voedingsbodem voor het Vlaams nationalisme,
terwijl Wallonië, economisch een van de zwaarst getroffen regio's
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in Europa, als rem op de groei wordt gezien. Het resultaat is dat in 2010 bijna de
helft van de Vlaamse kiezers kiest voor een Vlaams nationalistische partij. Dit gaat
gepaard met een radicaal discours dat alle taalheterogene elementen van het federale
model wil wegwerken, met Brussel-Halle-Vilvoorde als symbooldossier. De Europese
Unie koestert echter andere ideeën over (taal)minderheden. Onder druk tekende
België in 2001 het Europese verdrag daaromtrent, maar het wordt pas van kracht
nadat de gemeenschapsregeringen het geratificeerd hebben. De Vlamingen staan hier
huiverachtig tegenover want het zou tot de facto tweetaligheid in grote delen van
Vlaams Brabant kunnen leiden. Dat is ook net wat de Franstaligen in de Vlaamse
Rand eisen, en waarover ze zich bij de Europese Raad hebben beklaagd. Na het lezen
van dit historisch overzicht klinkt de standvastigheid van de Vlamingen hieromtrent
misschien minder radicaal dan een ongeïnformeerde lezer zou denken.
Strijden om taal is een belangrijk boek en zou in elke universiteitsbibliotheek een
plaats moeten krijgen. Idealiter zou het net als de vorige editie in andere talen moeten
verschijnen. Voor niet-geïnitieerden zou een (personen)register wel handig zijn en
mogelijk ook iets meer tekstmarkeerders, vooral in de eerste historische hoofdstukken,
die erg dicht gepakt zijn met informatie. Af en toe wordt er een voorkennis van de
lezer verwacht die voor een internationaal publiek mogelijk wat te hoog gegrepen
is, wat echter geen afbreuk doet aan de hoge relevantie en leesbaarheid. Strijden om
taal is in de Vlaamse pers erg positief ontvangen; het werd in alle dagbladen en
actualiteitsprogramma's besproken en een interview met Els Witte is nog terug te
beluisteren op de website van Radio 1.
Christine Sas
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Hans Smessaert, Basisbegrippen semantiek. Leuven/Den Haag, Acco, 2009.
ISBN 978 9033 475 603. €30.
Beknopt en helder: een must-have voor elke student taalkunde
Zoals de titel van dit boek aangeeft, gaat het om een basisinleiding in het domein
van de semantiek. De auteur definieert het boek als ‘een beknopt maar systematisch
overzicht van de basisbegrippen die de taalkunde hanteert om [betekenis van woorden
en zinnen] te beschrijven en te bestuderen’ (p. 11). De lezer wordt niet verondersteld
enige taalkundige voorkennis te hebben: het boek richt zich tot ‘iedereen met een
belangstelling voor woord- en zinsbetekenis’ (ibid.) of ook studenten taalkunde die
een inleidende module semantiek volgen.
Het boek is zeer logisch opgebouwd: na een korte algemene inleiding over soorten
betekenis volgen er vier, intern coherente, delen. Deel 1 bespreekt de
betekenisstructuur van woorden; deel 2 de betekenisrelaties tussen woorden; deel 3
de betekenisstructuur van zinnen; en deel 4 de betekenisrelaties tussen zinnen. De
eerste twee delen behandelen met andere woorden de lexicale semantiek; delen 3 en
4, de zinsbetekenis en contextuele betekenis.
Deel 1 beschrijft de semantische relaties gerelateerd aan één woordvorm. Het
behandelt eerst enkele meer theoretische concepten, met name de problematiek van
polysemie en homonymie, categorisatie en prototypiciteit. Daarnaast beschrijft dit
deel de semantische relaties (metaforie, metonymie, generalisatie, specialisatie) en
behandelt het connotatieve betekenissen (meliorisatie, pejorisatie, eufemisme,
enzovoort). Deze hoofdstukken hebben alle een semasiologisch perspectief
(beschouwing van de betekenis[sen] van een woord). In een apart hoofdstukje
(hoofdstuk 8) komen ook onomasiologische veranderingen aan bod, met name hoe
een bepaalde betekenis talig wordt uitgedrukt. Het deel sluit af met een korte
bespreking van componentiële analyse.
Deel 2 gaat verder met semantische relaties tussen woorden onderling en behandelt
onder andere antonymie en synonymie, hyponomie en meronymie, en taxonomische
relaties. Deel 3 verruimt het perspectief naar dat van de zin en behandelt een ruime
waaier van concepten, onder andere de rol van predicaten en argumenten, structurele
ambiguïteit, thematische rollen, situaties (states, activities, achievements, enzovoort),
referentie en informatiestructuur, kwantificatie, en tijd, aspect en modaliteit. Dat
maakt dit deel eerder heterogeen wat de inhoud betreft. Deel 4 behandelt
betekenisrelaties tussen zinnen, zoals conjunctie en disjunctie, negatie, en implicatie,
entailment, presuppositie en implicatuur. Daarmee begeeft het zich soms meer op
het terrein van de pragmatiek, zoals de auteur zelf aangeeft.
Elk deel is opgedeeld in korte hoofdstukjes, veelal met een duidelijke samenhang.
Op het einde van elk hoofdstukje staat specifiek vermeld op welke naslag-
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werken (met paginavermelding) het hoofdstuk gebaseerd is. Ook zeer handig is de
redelijk uitgebreide index (met zo'n vijfhonderd lemma's).
De tekst is zeer helder geschreven, met duidelijke voorbeelden, en vaak ook met
uitleg van de termen. Op die manier slaagt Smessaert erin om het theoretisch jargon
transparant te houden. Hij geeft echter niet altijd zo'n verklaring; voor ‘folk taxonomy’
of ‘contingente uitspraken’ wordt bijvoorbeeld geen verklaring gegeven van de
(minder transparante) eerste term. Dat is jammer.
Mede doordat het boek een erg brede waaier van semantische fenomenen behandelt,
is de samenhang tussen en binnen de hoofdstukjes soms wat losser, waardoor het
geheel bij wijlen een eerder opsommend karakter krijgt, soms in de hand gewerkt
door toch wel erg compacte beschrijvingen. Zo worden de complexe concepten TIJD,
ASPECT en MODALITEIT in hoofdstuk 18 op drie pagina's behandeld. Ook de discussie
van complexe topics zoals categorisatie, waarheidswaarden van proposities of
kwantificatie zijn alle erg compact.
Smessaert heeft als bedoeling om een beknopt overzicht te geven van de
basisbegrippen uit de semantiek. Daarin slaagt hij met vlag en wimpel; het boekje
geeft inderdaad een breed maar toch beknopt overzicht, met duidelijke uitleg en
voorbeelden, verhelderende tabellen en schema's. Als we kritisch zijn, dan kunnen
we de beknoptheid ervan soms betreuren, omdat je enerzijds het gevoel hebt dat je
niet alles hebt meegekregen en anderzijds soms graag wat verdere uitdieping zou
willen zien. Vanuit mijn eigen ervaring als docent taalkunde, geef ik hier enkele
voorbeelden.
In de inleiding wordt gezegd dat we een woord kunnen opvatten ‘als een afspraak
of conventie binnen een bepaalde taalgemeenschap om bepaalde vormelijke aspecten
[...] te koppelen aan bepaalde betekenisaspecten’ (p. 23). Het zou interessant (en
nuttig) geweest zijn om een korte bespreking te wijden aan het feit dat deze conventie
arbitrair is (niet-iconisch).
Op pagina 25-26 wordt er terecht op gewezen dat het onderscheid tussen polysemie
en homonymie niet altijd even duidelijk is en dat het criterium van de etymologie
niet altijd tot een juiste analyse leidt. Enkele voorbeelden zouden hier welkom zijn.
Hoofdstuk 4 geeft een goed en duidelijk overzicht van de meest voorkomende
types van metonymie, met goed gekozen voorbeelden. Op het einde wordt een korte
presentatie gegeven van enkele meer complexe zaken (dubbele motivatie, aan elkaar
geschakelde metonymierelaties, probleem van het onderscheid tussen metonymie en
metaforie in sommige gevallen). Het zou interessant geweest zijn als hier ook even
toegelicht werd hoe metonymie mogelijk de grens vormt tussen vaagheid en polysemie
(met name de idee van contextual modulation in Croft & Cruse 2004), zoals in hij
bestuurt/wast de auto waarbij het werkwoord eigenlijk een metonymische relatie
aangeeft (geheel [auto] verwijst naar verschillende delen).
Wat erg opvalt is dat alles betrekking heeft op, of enkel geïllustreerd wordt door,
het Nederlands. Uiteraard is dat verdedigbaar, maar toch ook beperkend.
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Een vergelijking met andere (vooral minder gekende) talen is vaak erg verfrissend
of kan de discussie ook in een ruimere context plaatsten. Twee kleine voorbeeldjes.
In hoofdstuk 6 geeft Smessaert limonade als voorbeeld van generalisatie (verruiming
van ‘fris en lichtjes gezoet citroensap’ naar ‘frisdrank’); in het Engels daarentegen
heeft lemonade zijn oorspronkelijke denotatie behouden. Op pagina 54 spreekt hij
over de melioratieve verschuiving van verschrikkelijk; eigenlijk is dit een (Germaanse)
tendens die ruimer is dan dit enkel voorbeeldje doet vermoeden, denken we maar
aan vreselijk interessant; vergelijk met het Engels terribly/awfully interesting of het
Zweedse fruktansvärt (‘vreeswekkend’) intressant. Uiteraard zijn dergelijke
aanvullingen een mogelijke bedreiging voor de beknoptheid die de auteur nastreeft.
Een eventuele oplossing zou zijn om dergelijke ‘uitweidingen’ in een kadertje apart
te plaatsten ‘voor wie meer wil’.
Opvallend afwezig is een (korte) bespreking van grammaticalisatie. Vanuit mijn
eigen studiedomein denk ik bijvoorbeeld meteen aan de grammaticalisatie van de
Nederlandse positiewerkwoorden: vooreerst generalisatie tot algemene locatieve
werkwoorden (bijvoorbeeld de boter staat/ligt/zit in de koelkast), vervolgens
grammaticalisatie tot aspectuele hulpwerkwoorden, zoals zitten rond te lopen (zie
Lemmens 2002, 2005). Andere voorbeelden zijn perfect denkbaar (bijvoorbeeld
preposities, hulpwerkwoorden, enzovoort). Deze zouden gemakkelijk ingepast kunnen
worden in hoofdstuk 6 over generalisatie en specialisatie.
Autohyponymie, waarbij een term op twee verschillende niveaus functioneert,
wordt, vreemd genoeg, niet vermeld in hoofdstuk 11. In het Nederlands heb je dat
vaak met meervoudsvormen, bijvoorbeeld koeien (‘vrouwelijke runderen’ of
‘runderen’). In het Engels is dat vaak duidelijker, bijvoorbeeld dog (‘hond’), dog
(‘reu’), bitch (‘teef’).
Hoofdstuk 8 behandelt onomasiologische veranderingen, maar beperkt zich tot
woordvorming (derivatie en samenstelling, leenwoorden, verkortingen en acroniemen,
enzovoort). Het perspectief is wel ten dele onomasiologisch, maar ergens is het
hoofdstuk onvolledig, omdat nagenoeg alle voorbeelden het geval illustreren waar
één betekenis ook één uitdrukkingsvorm heeft (waarbij dan de nadruk wordt gelegd
op nieuwe woordvormen). Er had mijns inziens zeker een paragraaf moeten zijn
waarin onomasiologische variatie werd besproken, met name de analyse van
verschillende uitdrukkingsvormen voor één en hetzelfde concept.
Wat de theoretische onderbouw betreft, is het jammer dat sommige delen verder
bouwen op wat oudere werken en voorbijgaan aan nieuwe inzichten. Zo is
bijvoorbeeld de implicationele kleurenuniversale van Berlin en Kay (1969) niet
bevestigd door later onderzoek; de metaforentheorie is aanzienlijk verder geëvolueerd
dan Smessaerts beschrijving (gebaseerd op Lakoff & Johnson 1980) laat vermoeden.
Wat categorisatie betreft is Taylor (2005) een referentiewerk dat ontbreekt in de
bibliografie.
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Kortom, Basisbegrippen semantiek is een uitstekende inleiding tot de semantiek,
met een brede en redelijk volledige behandeling van het domein. Het is helder en
goed geschreven, met goede voorbeelden en verhelderende schema's. Gegeven de
complexiteit en breedte van het domein van de semantiek is dit zonder enige twijfel
een knappe prestatie van Smessaert; het boekje is volgens mij een must-have voor
elke student taalkunde. Ook voor docenten is het zeker een aanrader als leidraad bij
een cursus semantiek; hier en daar wil men graag een aanvulling of nuancering
plaatsen, maar op zich is het een pluspunt dat het boek daartoe uitnodigt. Door de
afwezigheid van oefeningen is het als cursusmateriaal echter onvolledig. Dat lijkt
me een gemiste kans. Dat sommige hoofdstukken wat meer heterogeen van structuur
en de besprekingen soms wat beknopt zijn doet op zich geen afbreuk aan het geheel;
de auteur wil immers een beknopt overzicht geven. Het maakt echter wel dat het
boekje misschien minder aantrekkelijk wordt als ‘gewone’ lectuur voor mensen die
geïnteresseerd zijn in de semantiek.
Maarten Lemmens
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Anna Kijak, How stressful is L2 stress? A cross-linguistic study of L2
perception and production of metrical systems. Utrecht, LOT, 2009. ISBN
978 9078 328 889. €27,50.
Nieuwe inzichten in het leren van uitspraak in een tweede taal
Anna Kijak promoveerde op 15 juni 2009 cum laude aan de Universiteit Utrecht op
het proefschrift How stressful is L2 stress? A cross-linguistic study of L2 perception
and production of metrical systems. Haar onderzoek gaat over de verwerving van
klemtoon in een tweede taal (T2) - in dit geval het Pools, een taal met vaste prefinale
woordklemtoon - waarbij zowel de productie als de perceptie onder de loep worden
genomen. De centrale vraag is de volgende: hoe beïnvloeden eigenschappen van
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het klemtoonsysteem van de moedertaal (T1) de verwerving van klemtoon in het
Pools door volwassen leerders?
In het korte eerste hoofdstuk wordt uit de doeken gedaan wat de centrale
onderzoeksvraag is en waarom deze vraag precies wordt gesteld. Daarnaast worden
de verschillende deelvragen gepresenteerd en wordt uitgelegd waarom
tweedetaalverwerving door volwassenen en het fenomeen klemtoon zo interessant
zijn. De laatste paragraaf van hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de opzet van het
boek.
Hoofdstuk 2 bevat een heldere uiteenzetting over klemtoon en metrische systemen.
Paragraaf 2.3 behandelt de structuur van de negen talen die bij het onderzoek
betrokken zijn. Naast Pools (als T2) komen Tsjechisch, Russisch, Engels, Duits,
Spaans, Italiaans, Frans en Chinees (als T1) aan de orde. Deze talen verschillen in
hun metrische systeem: een al dan niet voorspelbare klemtoonpositie (fonologisch
versus lexicaal), een vaste of een variabele klemtoonpositie, klemtoon aan de linkerof rechtergrens van het woord, al dan niet kwantiteitsgevoelige klemtoon en klemtoon
versus lexicale toon. Naast de fonologische structuur op woordniveau komen ook
de fonetische aspecten van klemtoon aan de orde: hoe wordt klemtoon in deze talen
gerealiseerd? Is de beklemtoonde lettergreep bijvoorbeeld langer, luider en hoger
dan de andere lettergrepen? Het hoofdstuk eindigt met tabellen met een overzicht
van de fonologische kenmerken van elke in het onderzoek betrokken taal (p. 70 en
71) en van de fonetische correlaten van klemtoon (p. 72, voor acht van de negen
talen, want het Chinees heeft geen woordklemtoon).
Het centrale deel van het boek bevat een verslag van experimenteel onderzoek
naar de waarneming (perceptie) van klemtoonplaats in een tweede taal (hoofdstuk 3
en 4), gevolgd door experimenteel onderzoek naar de productie van klemtoon
(hoofdstuk 5 en 6). Hoofdstuk 3 en 5 doen verslag van eerder onderzoek naar
respectievelijk perceptie en productie van klemtoon, waarbij diep wordt ingegaan
op zowel psycholinguïstisch als fonologisch onderzoek. Beide hoofdstukken worden
afgesloten met voorspellingen. Deze worden in hoofdstuk 4 en 6 uitgewerkt tot een
experimentele opzet, gevolgd door een uitgebreide analyse en interpretatie van de
resultaten en conclusies. Een grote groep tweedetaalsprekers van het Pools nam deel
aan beide experimenten (N = 133), naast een controlegroep Poolse T1-sprekers (N
= 19). De T2-sprekers verbleven op het moment dat de experimenten werden
afgenomen allemaal in Polen en hun beheersingsniveau van het Pools liep uiteen van
beginnend tot gevorderd. Allen waren late leerders. Het stimulusmateriaal bestond
uit drie- en vierlettergrepige quasi-nomina (zie p. 132).
De belangrijkste resultaten van het perceptie-experiment zijn dat de regelmatigheid
van het klemtoonpatroon in de moedertaal niet de enige factor is die invloed heeft
op de waarneming van klemtoonplaats in een tweede taal. Op grond van eerder
onderzoek voorspelde Kijak dat een regelmatige klemtoonpositie in de T1
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(zoals in het Tsjechisch: altijd klemtoon op de eerste syllabe) de waarneming van
klemtoon in een T2 negatief zou beïnvloeden, terwijl afwezigheid van klemtoon in
de T1 (zoals in het Chinees) niet storend zou zijn. De Chinese proefpersonen doen
het echter heel slecht in het perceptie-experiment, en Tsjechen juist heel goed. Kijak
concludeert dat zowel het fonologisch gefundeerde Stress Typology Model als het
psycholinguïstische Stress Deafness Model geen juiste voorspellingen doen over de
waarneming van klemtoon in een tweede taal en dat ze dus moeten worden aangepast.
Het productie-experiment laat heel andere resultaten zien. Allereerst valt op dat
sprekers van een T1 die prefinale klemtoon toestaat in het voordeel zijn ten opzichte
van sprekers wiens T1 deze klemtoonpositie niet toestaat (Tsjechische, Franse en
Chinese sprekers van het Pools doen het een stuk slechter dan de sprekers met andere
moedertalen). Daarnaast laten de resultaten duidelijk zien dat meer gevorderde
T2-sprekers veel beter presteren. Heel opvallend is dat de resultaten van de twee
experimenten aantonen dat correcte waarneming van klemtoon in een T2 geen
noodzakelijke voorwaarde is voor juiste productie van klemtoon, wat suggereert dat
de verwerving van een suprasegmenteel verschijnsel zoals klemtoon anders verloopt
dan de verwerving van segmenten (consonanten en vocalen). T2-sprekers die heel
goed zijn in de perceptie van klemtoon in het Pools kunnen heel slecht presteren als
het om productie gaat (Tsjechen) en andersom kunnen T2-sprekers die het slecht
doen in de perceptie het beter doen in de productie (Engelsen).
Het relatief korte afsluitende hoofdstuk bevat een samenvatting van de resultaten
en paragrafen over de beperkingen van de studie en suggesties voor vervolgonderzoek.
Geheel in lijn met de gangbare opvattingen in de fonologie heeft Kijak haar studie
uitgevoerd met nonsenswoorden. Dat betekent dat ze voor de experimenten woorden
heeft bedacht die fonologisch mogelijk zijn in het Pools, maar die niet werkelijk
bestaan. De reden hiervoor is dat bij gebruik van bestaande woorden niet duidelijk
zou zijn of de proefpersoon (als spreker of als luisteraar) de klemtoonpositie genereert
op basis van fonologische procedures, of dat simpelweg de plaats van de klemtoon
uit het mentale lexicon wordt gehaald. In mijn ogen tast het exclusieve gebruik van
nonsenswoorden de generaliseerbaarheid van de studie enigszins aan.
Tweedetaalsprekers hebben in de praktijk nu eenmaal te maken met bestaande
woorden en niet met nonsenswoorden. Daarnaast is het maar de vraag of T2-sprekers
(juiste) klemtooninformatie opslaan in hun mentale lexicon (zie Caspers 2011). Het
zou zeer interessant zijn geweest om ook bestaande woorden in het onderzoek te
betrekken. Daarnaast is er geen onderscheid gemaakt tussen klemtoon - prominentie
op woordniveau, en accent - prominentie op zinsniveau, ook gebruikelijk binnen
fonologisch geïnspireerd onderzoek naar klemtoon. In gesproken taal is er echter
wel een verschil tussen beide suprasegmentele aspecten: niet elke beklemtoonde
syllabe draagt namelijk een toonhoogteaccent, terwijl de woorden in de onderhavige
studie wel allemaal ge-
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markeerd werden door een accent. Een derde punt van kritiek zou kunnen zijn dat
de gebruikte tweede taal, het Pools, eigenlijk alleen prefinale klemtoon toestaat,
terwijl klemtoonpositie binnen het woord een van de variabelen in de studie is.
Het boek is een zeer welkome aanvulling op de tot nu toe vrij beperkte kennis
over het aanleren van de uitspraak van een tweede taal. Binnen de wereld van het
tweedetaalverwervingsonderzoek is uitspraak een ondergeschoven kindje: er is maar
zeer beperkt belangstelling voor (als men een van de recent gepubliceerde handboeken
over tweedetaalverwerving erop naslaat kan men vaststellen dat termen als uitspraak,
klemtoon, intonatie en prosodie niet of nauwelijks in de index voorkomen). Binnen
de wereld van de experimentele fonetiek is daarentegen wel veel belangstelling voor
prosodie, ook in combinatie met tweedetaalverwerving, maar daar ontbreekt soms
een theoretisch kader.
Het boek is uiterst leesbaar geschreven (in uitstekend Engels, voor de auteur een
tweede taal). Kijak doet verslag van een zeer zorgvuldig opgezette studie en geeft
veel informatie over de betrokken (moeder)talen. Ze afficheert zichzelf als metrisch
fonoloog, maar ze beschikt over een grondige kennis van aanpalende vakgebieden
waarin experimenteel onderzoek centraal staat (inclusief de bijbehorende statistische
analyses). Naast inzichten uit het tweedetaalverwervingsonderzoek komen zowel de
(theoretische) fonologie, de fonetiek als de psycholinguïstiek uitgebreid aan de orde,
en deze multidisciplinaire benadering is vrij ongebruikelijk, maar uiterst vruchtbaar.
Het boek biedt een zeer breed, volledig en uitstekend overzicht van de actuele stand
van zaken op het gebied van klemtoonverwerving in een tweede taal. De dissertatie
won dan ook zowel de Anéla/AVT-dissertatieprijs als de LOT-publieksprijs voor de
beste presentatie tijdens de Grote Taaldag in 2011 (een jaarlijkse bijeenkomst
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap en
de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap).
Anna Kijak is op het moment werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de
Universiteit Utrecht. Een digitale versie van het proefschrift is te vinden op de website
van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (www.lotpublications.nl).
Johanneke Caspers
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Eindnoten:
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1. Het tweetalige Brussel vormt een juridische en - voor de federale verkiezingen - electorale
eenheid met het eentalige Vlaamse Halle en Vilvoorde, aanvankelijk zo geregeld om de Vlaamse
stemmen in Brussel kracht bij te zetten. De twee gemeentes verfransen echter sterk, af te leiden
uit het toenemende aantal stemmen voor Franstalige lijsten. Daarom willen de Vlamingen nu
een splitsing, wat bij het ter perse gaan van deze recensie ook een realiteit blijkt te worden en
de regering mogelijk uit de impasse helpt.
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Meertaligheid: Nederlands na Duits en Engels
Veronika Wenzel (Universität Münster)1.
Dutch is a typical ‘third language’. Most learners have knowledge of other
languages before they start to learn Dutch. One or two of these languages
are closely related to Dutch, English and/or German. When L3-learners
come across a new language for the first time, it can be observed that they
try to make use of languages they learned before. Experienced language
learners often perform better than less experienced subjects. Furthermore,
prior research shows that related languages will contribute more to
intelligibility than less related languages do.
The objects of this study were 42 German multilinguals reading a Dutch
text without knowledge of this language. They mainly differ according to
their language background and language learning experience. The results
indicate that the experienced learners use more inferring strategies than
the less experienced learners and that German is indeed the preferred
source of transfer. However, the experienced multilinguals do not show a
significantly different metalinguistic strategy pattern, and some regard
Scandinavian words as being much more transferable than one might
expect. This leads to the assumption that their explicit knowledge about
language relatedness and their linguistic knowledge is not fully available
in reading comprehension. Finally, the author offers some suggestions as
to the direction explanations might take.

Inleiding: Nederlands als L3
De voorbije jaren is in het taalverwervingsonderzoek de internationale belangstelling
voor de zogenaamde L3-talen gegroeid.2. Een L3 is een taal die pas na een of meer
andere niet-moedertalen geleerd wordt; vaak is het zelfs een L4 of L5 (Hufeisen
2003). Laat men Wallonië en allochtone kinderen in het Nederlandse taalgebied
(NT2-leerders) buiten beschouwing, dan is het Nederlands wereldwijd in de
meerderheid van de gevallen een L3. Het ligt voor de hand dat het niet om de taal
zelf, maar om de leerders ervan en hun voorkennis gaat: neerlandici in Polen of
Engeland zijn vaak ook germanisten en hebben Duits geleerd. Ook Duitse studenten
of leerlingen die Nederlands volgen, hebben eerst Engels en vaak ook Frans geleerd.
Het gaat om twee kenmerken: de late verwerving brengt met zich
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mee dat in veel gevallen de leerder van het Nederlands dan ook vaak een cognitief
ontwikkelde leerder is, die van alles weet, ook over talen en het leren ervan.
Bovendien zijn twee talen die hij of zij kent verwant met het Nederlands: Engels en
Duits.
In het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor het leren en onderwijzen
van talen (ERK) wordt ervan uitgegaan dat meertaligen niet alleen de vaardigheid
hebben om meerdere talen te gebruiken, maar ook ‘een betere perceptie van wat
algemeen en wat specifiek is in de linguïstische ordening van verschillende talen
(een vorm van metatalig, intertalig of zo men wil “hypertalig” bewustzijn)’ hebben
(ERK 2008, p. 123). Wat dit precies inhoudt, is niet duidelijk. Desondanks verwacht
men dat de hierboven geschetste meertalige leerder van het Nederlands zich tot op
zekere hoogte bewust is van de verwantschap tussen de verschillende Germaanse
talen en weet - en zo niet, spontaan herkent - dat er veel overeenkomsten zijn tussen
het Nederlands, het Duits en het Engels. Wij veronderstellen dan ook dat hij bij de
verwerking van de Nederlandse taal zijn kennis van deze talen op de een of andere
manier gaat inzetten, vooral als hij nog weinig of helemaal geen Nederlands kent.
De vaardigheid om taalkennis te activeren en zinvol in te zetten speelt een centrale
rol in intercomprehensieprogramma's (Hufeisen & Marx 2007, voor de methodiek
zie Klein & Stegmann 2000), die de receptie van een onbekende verwante taal trainen
en vooral op het lezen gericht zijn (vergelijk het concept ‘lingua receptiva’ voor
luisteren, Ten Tije 2010). Volgens onze ervaring kunnen meertaligen die Duits en
Engels, maar geen Nederlands kennen, ook vrij goed Nederlandse teksten lezen,
maar bereiken ze zelden een gedetailleerd tekstbegrip. Uit eerder onderzoek is
gebleken dat het spontaan herkennen van bruikbare overeenkomsten tussen woorden
cruciaal is om een tekst te verstaan (Wenzel 2007, Möller & Zeevaert 2010). Het is
dus zinvol om te onderzoeken welke kennis ze spontaan activeren en op welke manier
ze een tekst in een onbekende taal ontcijferen. In deze bijdrage zal ik ingaan op mijn
empirisch onderzoek naar de transfers en de taalreceptiestrategieën van Duitstaligen
die geen kennis van het Nederlands hebben en een Nederlandse tekst lezen. Transfers
zijn in dit geval lexicale transfers uit andere talen en onder taalreceptiestrategieën
versta ik doelgerichte gedragswijzen die ertoe dienen om de tekst te begrijpen
(vergelijk Kwakernaak 2009, p. 28).
Mijn onderzoek streeft ernaar om twee groepen individuen te contrasteren: Duitse
meertaligen die veel vreemde talen hebben geleerd, waaronder ook met het Nederlands
verwante talen, en Duitsers met minimale kennis van een vreemde taal. De kernvraag
luidt: speelt meertaligheid een rol bij het lezen van het Nederlands? En zo ja, ligt dat
dan aan de taalachtergrond of hebben ze betere receptiestrategieën?
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Meertaligheid
Transfer uit de L1 en de L2
Specifiek voor de NVT-leerder in het Duitse taalgebied geldt dat zijn moedertaal
(L1) in de meeste gevallen het Duits is en de tweede taal vrijwel altijd het Engels.
Bovendien hebben velen ook Frans en/of andere Romaanse talen op school geleerd
voordat ze in aanraking komen met het Nederlands. Als we het lexicon bekijken,
zien we dat het Nederlands rijk is aan cognaten met deze talen. Vereenvoudigd
uitgedrukt zijn hiermee etymologisch verwante woorden bedoeld, dus woorden die
ofwel gemeenschappelijke wortels hebben (bijvoorbeeld huis-Haus-house) ofwel
het resultaat zijn van ontlening van de ene taal naar de andere respectievelijk door
beide talen uit een derde taal (zoals talrijke internationalismen, bijvoorbeeld
internationaal-international).3. Uit contrastief taalonderzoek blijkt dat de
overeenkomsten van het Nederlands met het Duits op lexicaal gebied groter zijn dan
met andere talen, zelfs met het Engels, dat ook een Germaanse taal is maar veel
Franse leenwoorden heeft (vergelijk Van Haeringen 1957, voor recenter onderzoek
zie de bundels van Hüning, Vogel, Van der Wouden & Verhagen 2006 en Vismans,
Hüning & Weerman 2010).4. Uitgaande van de typologie moeten we aannemen dat
voor de boven geschetste Duitse NVT-leerder het Duits de voornaamste transfertaal
in L3-Nederlands is, vooral als hij nog niet veel Nederlandse woorden kent en nog
niet bekend is met de talrijke valse vrienden die er bestaan.
Uit L3-onderzoek blijkt echter de L1 als transfertaal niet zo voor de hand te liggen
als men zou kunnen denken. Aspecten die hier recent zijn onderzocht, zijn vooral de
taalbeheersingsniveaus, de volgorde van verwerving en het soort talen. We gaan hier
niet op alle studies en hypothesen in (voor een samenvatting zie Leung 2006) maar
beperken ons tot twee grote lijnen: de ‘L2-status factor’ aan de ene kant en een
cumulatief model aan de andere kant.
De term ‘L2-status factor’ werd het eerst genoemd door Williams/Hammarberg
(1998). Hammarberg (2001) en meer recent Bardel & Falk (2007, 2011) laten zien
dat later geleerde talen een andere positie in het meertalige lexicon hebben dan de
moedertaal. Daarom wordt bij het gebruik van een L3 ook makkelijker een L2
geactiveerd dan de L1. De auteurs argumenteren dat het verwervingsproces van een
L3 in cognitief en sociolinguïstisch opzicht (metatalig bewustzijn, leerstrategieën,
leersituatie, leeftijd enzovoort) meer lijkt op dat van de L2- en veel minder op
L1-verwerving. De L1 is hier als het ware geblokkeerd:
The similarities between L2 and L3 acquisition, as suggested here, can
explain why transfer from L1 into L3 can be blocked even in cases where
L1 and L3 are fairly closely related and there is a one-to-one typological
relation between structures in L1 and L3 (Bardel & Falk 2011, pp. 63-64).
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Zo'n onderdrukking van de L1 (Duits) en activering van de L2 (Engels) is een
fenomeen dat men vaak bij beginnende Duitse leerders van het Nederlands in de
productie kan observeren, ook in gevallen waar de L1 efficiënter geweest zou zijn.5.
Men kan hier neurolinguïstische studies aanhalen die aantonen dat de L1 (en ook
een simultaan of zeer vroeg verworven L2) in het geheugen anders opgeslagen worden
en bij gebruik andere gebieden in de hersenen geactiveerd worden dan bij gebruik
van een later en cognitief verworven L3 (Fabbro 2001). Ook Meisel (1983)
suggereerde al dat er een verschil is in de ‘neuropsychological basis for storing and
processing first and second languages’ (Meisel 1983, p. 18).
Een aantal andere studies wijst er echter op dat taalleren cumulatief verloopt en
transfer vanuit zowel een L2 als de L1 op de L3 optreedt. Dewaele (1998) vond in
L3-Frans lexicale invloed van L2-Engels én L1-Nederlands. Flynn, Vinnitskaya &
Foley (2004) stellen in hun Cumulative Enhancement Model (CEM) dat alle talen
invloed uitoefenen op de L3. Gegeven dat er dan een (al dan niet bewuste) keuze
gemaakt moet worden uit diverse talen, rijst de vraag naar het belang van de
overeenkomst tussen de betrokken talen. Ringbom (2001), De Bot (2004) en Cenoz
(2003) nemen aan dat dit vooral voor lexicale transfer (ook cross-linguistic influence
genoemd) de bepalende factor is. Cenoz (2003) argumenteert dat de in het mentale
lexicon opgeslagen woorden gelijktijdig geactiveerd worden als ze op elkaar lijken:
If typology is an important predictor of cross-linguistic influence, languages
which are relatively close to each other are more likely to be activated at
the same time, not because of their historical origin but because of their
similarities at the lexeme and lemma levels, that is because they are
neighbours in the multilingual lexicon (Cenoz 2003, p. 106).
Het is nu de vraag hoe ‘relatively close’ een taal moet zijn om als bron voor transfer
in aanmerking te komen en wie vastlegt welke ‘similarities’ bepalend zijn en welke
niet. Al in 1986 stelde Kellerman het begrip ‘psychotypologie’ tegenover de
taaltypologie: het zijn de waarnemingen van de verschillen en overeenkomsten tussen
talen en minder de taalhistorische verwantschap, die het optreden van transfer bepalen.
Volgens hem spelen cognitieve inzichten van de leerder in de vorm van oordelen,
strategieën en beslissingen een cruciale rol in het taalleerproces (zie ook Hall & Ecke
2003). Recent ontwikkelde Rothman (2011) op basis daarvan het Typological Primacy
Model (TPM). Dat model voorspelt dat de leerder vooral in het beginstadium van de
L3-verwerving uit de taal transfereert - de L1 of een later verworven taal - waarvan
hij vindt dat ze het meest op de L3 lijkt. Anders dan in het CEM, dat vooral gericht
is op het positieve effect van eerder geleerde talen, houdt het TPM ook rekening met
gevallen waar dit tot negatieve transfer leidt.
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Wat mogen we hieruit concluderen? Beide hier geschetste visies doen een beroep
op onze voorstellingen van het mentale meertalige lexicon als een systeem met
subsystemen (Paradis 2004) dat overlap en simultane activering kent (vergelijk De
Bot 2004, Van Dijkstra & Van Heuven 2002). Terwijl de L2-status factor nu de later
geleerde talen van de verworven moedertaal scheidt (vergelijk Krashens verschil
tussen ‘leren’ en ‘verwerven’), wat voor de Duitse NVT-leerder het Duits als
transfertaal uitsluit, veronderstelt de psychotypologische benadering dat de L1 in
ons geval juist een prominente plaats als ‘buur’ in het mentale lexicon zal krijgen.
Men mag echter niet vergeten dat de aangehaalde onderzoeken sterk van elkaar
verschillen. Als het om verwante talen gaat, contrasteren de meeste onderzoekers
verwante talen met niet of nauwelijks verwante talen, terwijl in het geval van de
boven geschetste NVT-leerder tenminste twee met het Nederlands verwante talen in
het spel zijn. Bovendien verschilt het soort transfer dat onderzocht is omdat de taak
die de proefpersonen kregen telkens anders is. Taalproductie verloopt anders dan
receptie, onbewuste versprekingen in spontane taal (Poulisse 1999) en bewuste
zinsbeoordelingen (Bardel & Falk 2011) of het uitvinden van woorden (Dewaele
1998) hoeven niet dezelfde transferregels te volgen. Het ziet ernaar uit dat het lexicale
domein makkelijker door diverse talen beïnvloed wordt, ook door talen met een laag
beheersingsniveau (Bardel & Falk 2011, p. 63) en vooral in de receptie een belangrijke
plaats inneemt (Ringbom 2001).

Individuele factoren
Minder sterk op het lexicon geconcentreerd meertaligheidsonderzoek houdt zich
bezig met dynamische en individuele factoren van meertaligheid. Niet alleen de
beheersing van meerdere talen maar ook andere ervaringen zijn kenmerkend voor
de meertalige mens. Centraal staat de individuele wisselwerking tussen factoren zoals
motivatie, inspanning, zelfinschatting en leerervaring, waardoor meertaligen niet
alleen van eentaligen, maar ook van tweetaligen verschillen. Voorbeelden zijn het
Dynamische Meertaligheidsmodel (DMM) van Herdina & Jessner (2002) of het
factorenmodel van Hufeisen (1991) die verduidelijken dat de verwerving van talen
met andere cognitieve, affectieve en sociale vaardigheden gepaard gaat.
Dit model beschrijft in prototypische zin de factoren van L3-verwerving in
vergelijking met de L2- en L1-verwerving. Terwijl de betekenis van een aantal
factoren constant blijft, zoals de neurofysiologische voorwaarden om een taal
überhaupt te leren en de leerderexterne factoren (kwantiteit en kwaliteit van de input,
de leeromgeving enzovoort), komen andere factoren pas bij de L3-verwerving aan
bod. De leerder heeft volgens dit model niet alleen meer algemene kennis verworven
en (minstens) een vreemde taal geleerd, hij beschikt ook over ervaring met het leren
van (minstens) een vreemde taal. Vooral gestuurde verwervingsprocessen zorgen
voor inzicht in taalsystemen, voor verhoogd taalbewustzijn en erva-
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ring met al dan niet succesvolle transfers uit de L2 of L1. Als de L2 verwant is met
de L1, zoals het bij Duitsers met L2 Engels het geval is, zullen ze ook ervaring hebben
met de kansen en valkuilen van taalverwantschap. Bovendien speelt motivatie in de
ervaring een rol: wie bijzonder veel talen geleerd heeft zal waarschijnlijk positief
ingesteld zijn tegenover vreemde talen en het leren ervan. Het model verklaart ook
individuele situaties doordat de factoren elkaar aanvullen: een bijzonder hoge
motivatie kan een ongunstige leeromgeving misschien wel compenseren en alsnog
tot een goed leerresultaat leiden en omgekeerd zal het blootstellen aan de beste input
weinig opleveren als er geen taalleer- of receptiestrategieën zijn om hem op te nemen.

Figuur 1. L3-verwerving (vergelijk Hufeisen & Marx 2007, p. 314 en Bardel & Falk 2011, p. 62).
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Ook Müller-Lancés strategiemodel houdt rekening met dit soort individuele factoren
(Müller-Lancé 2003). Hij stelt een soort monitor voor (vergelijk het monitor-model
van Krashen 1981), die bepaalt of en hoe goed iemand in staat is om voorhanden
kennis over te dragen naar een nieuw te leren taal. Deze monitor is in eerste instantie
gevormd door de manier waarop iemand eerder talen heeft geleerd. Vooral de
gestuurde taalverwerving zou het metatalige en metacognitieve bewustzijn bevorderen.
Missler (1999) zegt zelfs dat het aantal geleerde talen correleert met het gebruik van
strategieën en het bewustzijn ervan. Wat we echter ook niet mogen vergeten, is dat
meertaligen die veel talen (gestuurd) hebben geleerd, in de meeste gevallen ook een
hogere opleiding hebben en ook daardoor metacogntief getraind zijn. Hun (algemeen)
cognitief vermogen zal ook bijdragen aan een verhoogd bewustzijn als het om talen
en het lezen van teksten gaat.

Lezen en infereren
Lezen en leren is niet hetzelfde. Desondanks kan het lezen - of het ontcijferen - van
een tekst in een onbekende taal worden beschouwd als een eerste, op receptie gerichte
verwerking ervan. Berthele (2007) beschrijft lezen als een vooral lexicaal
georiënteerde inferentie, waarbij de lezer van inhoudswoord tot inhoudswoord springt
om tot een betekenis te komen. Grammaticale factoren spelen slechts een secundaire
rol:
Es scheint, dass wir uns selbst in der Muttersprache oft lediglich von
Inhaltswort zu Inhaltswort hangeln, dabei sofort ein mentales Modell des
Geschilderten aufbauen, und je nach Lesestil dann nur im Zweifelsfall
oder nur zur Überprüfung des Modells eine tiefere Verarbeitung der
Grammatik (= Parsing) vornehmen (p. 20).
Terwijl vroege modellen het leesproces als een seriële bottom-upverwerking
voorstellen, gaan we sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw uit van een interactief,
parallel en cyclisch proces (vergelijk McClelland, Rumelhart & Rumelhart 1985).
Lezen verloopt in dynamische, elkaar overlappende, en herhaalde deelprocessen,
waarbij de lezer allerlei talige, buitentalige, metatalige en metacognitieve
kennisbestanden activeert om ten slotte tot een mentale representatie te komen.
Er komen twee soorten verwerkingsprocessen naar voren: processen van ‘hogere’
en van ‘lagere orde’. Het eerste soort zijn strategische, aandachtsvragende processen
die nodig zijn als het om nieuwe of onverwachte informatie gaat, om semantische
aspecten en om een taal die men in mindere mate beheerst. Leesvaardigheid in een
L2 correleert met de leesvaardigheid in de L1 en deze correlatie neemt met de jaren
toe (Van Gelderen, Schoonen, Stoel, De Glopper & Hulstijn 2007). De reden is dat
L1-leesstrategieën overgedragen worden naar de L2 - en we mogen aannemen ook
naar een L3. Metacognitieve kennis over tekstkenmer-
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ken, over de wijze waarop men teksten gaat lezen of woorden uit de context raadt,
speelt hier een cruciale rol. Van Gelderen et al. (2007) doen vermoeden dat volwassen
en ervaren lezers van hun eerder verworven leesstrategieën dan ook beter gebruik
kunnen maken als ze teksten in een vreemde taal lezen dan jonge of slechte lezers.
De tweede verwerkingssoort betreft de visuele woordherkenning, verder ook
syntactische en andere niet-semantische aspecten van het lezen. In de L1 zijn die
processen geautomatiseerd: ze verlopen snel, parallel en vragen nauwelijks aandacht.
Vlotte lezers herkennen woorden en zinsstructuren automatisch en razendsnel, maar
voor het lezen in een onbekende taal ligt dat niet meteen voor de hand. Anders dan
in L1-lezen (of geroutineerd L2-lezen) is er geen sprake van activering van opgeslagen
woordbeelden, tenzij woorden sterk lijken op opgeslagen woorden in de L1 of een
L2. Wij gaan er met Ringbom (2001) van uit dat bij het lezen van een verwante taal
de formele overeenkomsten hier een beslissende rol innemen: ‘The importance of
formal similarities is even more apparent in foreign language comprehension than
it is in production’ (p. 66).

Woordherkenning en taalafstand
De formele overeenkomst tussen woorden kan gemeten worden met behulp van de
Levenshtein-methode. Dialectologen en andere taalkundigen gebruiken deze methode
om de formele afstand tussen talen of taalvariëteiten te kwantificeren en uitspraken
over de verstaanbaarheid te doen (Kessler 1995; Heeringa 2004; Van Bezooijen &
Gooskens 2005, 2007 et al.). Beijering, Gooskens & Heeringa (2008) bewezen dat
de berekening in hoge mate correleert met de daadwerkelijke verstaanbaarheid en
eveneens correleert met de waarneming van de taalafstand door taalgebruikers.
De berekening is gebaseerd op het minimale aantal letters (of fonemen) die
ingevoegd, geschrapt of vervangen moeten worden om van een woord een
corresponderend woord in de andere taal te maken (voor uitleg zie Heeringa 2004).
Als voorbeeld geven we hier de afstandsberekening tussen Nederlands zien met Duits
sehen alsook met Engels see in tabel 1:

Tabel 1. Afstandsberekening tussen zien, sehen en see
reeks 1

2

3

4

5

reeks 1

2

3

4

NL

z

-

i

e

n

NL

z

i

e

n

D

s

e

h

e

n

E

s

e

e

-

kosten 1

1

1

-

-

kosten 1

1

-

1
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In deze berekenwijze tellen alle veranderingen hetzelfde, namelijk 1. De som van
deze ‘kosten’ bedraagt 3 en wordt door het aantal letters in de reeks gedeeld. Daardoor
is de afstand van het Nederlandse zien met het Duitse sehen 3/5 = 0.6 (of 60%) en
met het Engelse see 3/4 = 0.75 (of 75%). Gooskens & Heeringa (2004) passen dit
toe op een tekst van 53 woorden in diverse talen en komen op basis van een fonetische
transcriptie tot een gemiddelde Duits-Nederlandse afstand van 53.3%, terwijl de
Engels-Nederlandse afstand 64.7% bedraagt. Ze berekenen dus wat Van Haeringen
(1956) al zei:
Het Duits komt sterker overeen met het Nederlands dat het Engels, vanwege
de grote overeenkomst tussen Nederlands en Duits in het lexicologische.
De oude germaanse woordvoorraad is voor een groot deel
gemeenschappelijk, en geen zeer ingrijpende klankveranderingen hebben
die woordvoorraad hier en ginds uiterlijk van elkaar vervreemd (Van
Haeringen 156, p. 74).
Nu moet men er rekening mee houden dat luisteren en lezen van elkaar verschillen:
er is een fonetische taalafstand op basis van klanken en een orthografische afstand
op basis van letters. Anderzijds speelt bij het lezen ook de fonetiek een rol (Dijkstra,
Grainger & Van Heuven 1999). Men leest als het ware de klanken mee, en bij een
onbekende taal gebeurt dit op basis van een veronderstelde grafeemfoneemrelatie.
Bovendien moet de berekening genuanceerd worden: Bezooijen & Gooskens
(2005) berekenen bijvoorbeeld voor het vervangen van een medeklinker door een
klinker 1 punt en maar een halve als een medeklinker door een andere medeklinker
vervangen wordt. Welke berekenwijze daadwerkelijk met de intuïtie van
taalgebruikers overeenkomt, is niet duidelijk. Het is in ieder geval niet aan te nemen
dat een lezer bij het ontcijferen van een woord zomaar een willekeurige letter door
een andere vervangt, zelfs als hij de taal helemaal niet kent. Möller (2007) definieert
de voor het herkennen van Duits-Nederlandse cognaten relevante overeenkomsten,
waaronder vooral de klankcorrespondentieregels zoals t-z in kat-Katze. Nu mogen
we deze regels niet bekend veronderstellen, maar toch is het denkbaar dat wie kennis
heeft van de klankverschuivingen tussen het Hoogduits en de andere Westgermaanse
talen, anders zal handelen dan iemand met een beperkte taalkennis en metatalige
kennis.

Receptieonderzoek
Hypothesen
Meertaligheidsonderzoek wordt vaak verricht met proefpersonen die veel talen hebben
geleerd, hoog gemotiveerd zijn en vaak goede resultaten behalen in de taak die ze
moeten uitvoeren. De vraag rijst in welk opzicht meertalige personen
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van anderen verschillen als ze een tekst in een onbekende taal lezen. Zijn ze door
hun (taal)opleiding beter getraind in de omgang met teksten in vreemde talen? Maken
ze gebruik van het grotere aantal (al dan niet verwante) talen dat ze geleerd hebben?
En welke gebruiken ze dan?
Ik formuleer een viertal hypothesen over de receptie van woorden in een
Nederlandse tekst. De eerste twee hebben te maken met de individuen en hun
competentie om een tekst in een onbekende taal te lezen. Ik ga ervan uit dat het
strategierepertoire door veelvuldige taalleerervaringen rijker en de keuze doelgerichter
is. De twee laatste hypothesen hangen samen met de relatie van de betrokken talen
tot het Nederlands, waarbij ik veronderstel dat het beheersen van een nauw verwante
taal bijzonder veel transfer zal uitlokken. Mensen die veel talen geleerd hebben duid
ik gemakshalve aan met L3'ers, wie weinig talen geleerd heeft, noem ik een L2'er.
1. De L3'ers zullen een groter aantal strategieën toepassen dan de L2'ers. Deze
hypothese is gemotiveerd door het verschil in leerervaring (strategische kennis),
omdat de ene groep meer getraind is in de omgang met vreemde talen en
positiever is ingesteld tegenover taaltaken en de andere minder.
2. De L3'ers zullen vaker uit andere talen transfereren dan de L2'ers. Deze
hypothese is gemotiveerd door het verschil in taalkennis (declaratieve kennis),
omdat de ene groep over meer expliciete talenkennis moet beschikken dan de
andere.
3. De meeste lexicale transfers zullen uit de Germaanse talen komen en de
niet-Germaanse talen zullen lager scoren. Deze hypothese is gemotiveerd door
de taaltypologie en de veronderstelling dat verwante talen meer aanleiding geven
voor transfer dan niet of minder nauw verwante talen.
4. Het Duits zal hoger scoren als brontaal voor lexicale transfer dan het Engels en
het Engels weer hoger dan Noordgermaanse talen. Deze hypothese is
gemotiveerd door de geringere taaltypologische afstand en de betekenis van het
lexicon voor het lezen. Bovendien is het beheersingsniveau van het Duits als
L1 hoger dan dat van de andere talen.

Mijn interesse gaat niet uit naar de vraag welke proefpersonen beter zouden scoren
bij het ontcijferen van de tekst, maar naar hun verschillen in werkwijze en hun
(lexicaal) transfergedrag.

Proefpersonen
Voor dit empirisch onderzoek heb ik de tekstreceptie van 42 Duitse proefpersonen
tussen 17 en 32 jaar onderzocht, die Nederlands lezen. Alle proefpersonen hebben
Duits als L1 en Engels als L2 en geven aan geen Nederlands te kennen. Op die manier
wordt vermeden dat ze Nederlandse woorden in hun mentale lexicon hebben
opgeslagen; ze moeten dus op basis van andere (taal)kennis de tekst
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ontcijferen. De proefpersonen werden door middel van een vragenlijst zo geselecteerd
dat ze in twee grote profielen passen: ‘taalleerervaren’ personen (L3'ers, 20 personen)
en ‘minder taalleerervaren’ personen (L2'ers, 22 personen). De taalleerervaring
omhelst drie factoren: het aantal geleerde talen, het opleidingsniveau en de motivatie.
De L3'ers geven aan minstens drie vreemde talen te hebben geleerd, waaronder
in de ene subgroep vooral Germaanse en de andere vooral Romaanse talen (naast
Frans en Latijn diverse talen zoals Portugees, Italiaans en Spaans. Het maximale
aantal vreemde talen was zes). De L2'ers hebben duidelijk minder talenkennis: de
ene subgroep heeft basiskennis in Engels, de andere in nog één andere, niet-Germaanse
taal (Frans en in twee gevallen Latijn). Tien L2'ers en elf L3'ers kennen ‘een beetje’
Nederduits dialect, vooral receptief. De taalvaardigheid werd niet getoetst.6.
Met de talenkennis gaat een verschil in opleidingsniveau gepaard. Wie een lagere
opleiding heeft gevolgd, heeft Engels geleerd en soms ook in beperkte mate een
andere taal. De L3'ers zijn hoogopgeleiden (studenten vreemde talen), de L2'ers
volgen een lagere, meer praktijkgerichte opleiding. Men moet zich wel bewust zijn
van overlap en interdependentie van deze factoren, want een hogere opleiding althans een talenstudie - impliceert een intensieve training in de omgang met teksten.7.
De motivatie correleert eveneens vaak met de andere factoren, want het is te
verwachten dat wie een taal studeert ook graag omgaat met anderstalige teksten,
meer inspanningen levert en hogere eisen stelt aan de verstaanbaarheid van het
Nederlands op basis van de eerder geleerde talen dan iemand die minder gemotiveerd
is. Hierop wijst Gooskens (te verschijnen).

Tabel 2. Proefpersonen
Minder taalleerervaring (‘L2'ers’)
L2-

L2+

Talleerervaring
(‘L3'ers’)
L3R

L3S

Beperkte kennis van Engels en beperkte Diverse talen,
het Engels
kennis van een
waaronder vooral
andere taal
Romaanse

Diverse talen,
waaronder vooral
Scandinavische

Laaggemotiveerd

(Half)laaggemotiveerd Hooggemotiveerd

Hooggemotiveerd

Niet talige
beroepsopleiding,
laaggeschoold

Communicatie-technische Hooggeschoold,
opleiding, halflaag romanist
geschoold

Hooggeschoold,
scandinavist

N = 12

N = 10

N = 10

N = 10

Het doel was om vooral leerders in het onderzoek op te nemen die tot de extreme
polen behoren van laaggemotiveerd, laaggeschoold en minder ervaren met talen aan
de ene kant tot hooggemotiveerd, hooggeschoold en bijzonder ervaren aan de andere
kant. Op die manier werd ernaar gestreefd om individuele meertaligheids-
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factoren die in de literatuur genoemd zijn als leerdersvariabelen te gebruiken. De
vragenlijst werd dus gebruikt om proefpersonen uit te sluiten van het onderzoek als
de gewenste factoren niet duidelijk naar voren kwamen.
De subgroepen (L2-, L2+ respectievelijk L3R en L3S) verwijzen bovendien naar
de aard van de geleerde talen. De leerdersvariabelen zijn op vereenvoudigde wijze
te zien in tabel 2.

Setting, taak en gegevens
De tekst is een reclametekst in het blad Libelle over een alledaags voorwerp (een
leren tas) en was niet gemanipuleerd. Een weergave van de tekst staat in kader 1. Hij
bevat in totaal 70 woorden (tokens), waarvan 50 verschillende types. 37 (74%) zijn
duidelijk verwant met het Duits en 23 (46%) met het Engels.8.
Tas-twijfels?
Het aanschaffen van een
mooie en kwalitatief goede
leren tas is niet goedkoop.
Bij het zien van een geschikt
model zult u dan ook vast niet
à la minute beslissen. Feit is
wel dat een leren tas jarenlang
mee gaat en zelfs mooier wordt
naarmate het leer er ‘gedragen’
gaat uitzien. Misschien een
goed argument om de laatste
twijfel mee weg te nemen?
Leren schoudertas €200,(Marc O'Polo)
Kader 1. Tekst gebruikt in het experiment
Met de Levenshtein-Methode toegepast op de onderzochte tekst, berekenen wij een
gemiddeld orthografisch verschil tussen de cognaten met het Duits van 40% (0.4)
en met het Engels van 70% (0.7). Verder bevat de tekst leenwoorden, fraseologismen
en andere bijzonderheden die voor de receptie van belang zijn, maar in dit artikel
niet verder ter sprake zullen komen. De gegevens zijn verzameld door middel van
de simultane hardop-denkenmethode, die vaker wordt ingezet (voor een overzicht
en onderzoek naar de validiteit zie Leow & Morgan-Short 2004). Deze houdt in dat
de proefpersonen gevraagd werd hun denkprocessen tijdens

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

112
het ontcijferen te verbaliseren. Het voordeel ligt in het feit dat deze methode
procesgegevens levert en niet alleen productgegevens. Het ontcijferen van de tekst
beschouw ik als een probleemoplossend proces. Er waren ook twee andere redenen
voor deze methode: de ene was de geringe tijdsafstand van de taak, waardoor de
gegevens anders dan bij de latere retrospectie dichter bij het kortetermijngeheugen
staan. De andere reden was de geringe structurering, omdat de proefpersonen geen
tijdelijke of andere beperkingen kregen opgelegd. Het is echter evident dat lang niet
alle cognitieve processen toegankelijk gemaakt kunnen worden, en mensen ook wat
kunnen verzwijgen. Ondanks deze beperkingen verschaft de methode een goed inzicht
in de problemen die mensen op een gegeven moment tegenkomen en de strategieën
die ze kiezen om deze op te lossen.9.
Ik heb geluids- en video-opnames gemaakt om ook non-verbale en paraverbale
signalen op te vangen, die echter in dit artikel niet aan bod komen. De opnames zijn
doorgevoerd in een Duitstalige setting, de L1 was dus geactiveerd.

Analyse
De L2- en L3-subcorpora zijn ongeveer even lang. Het totale corpus beslaat zo'n
38.500 woorden getranscribeerde spraak. De 42 transcripties heb ik halfelektronisch
gecodeerd. Dat houdt in dat ik in de transcripties codes heb aangebracht, die door
een computerprogramma met de betreffende tekstsequenties verbonden zijn. Dit
verslag gaat slechts over de coderingen die in verband staan met de strategiekeuze
van de proefpersonen. Als indicator van een strategie geldt dat de proefpersonen hun
handelen beschrijven en zich er dus van bewust zijn. Nietverwoorde handelingen
zullen er ongetwijfeld ook zijn. Uitgaande van de commentaren in de transcripties
heb ik categorieën gezocht die aangeven hoe ze te werk gaan om de tekst te begrijpen,
of met andere woorden: welke strategieën ze gebruiken. Dat is bijvoorbeeld de
beslissing om een zin hardop voor te lezen (Ich lese erst mal einfach nur einmal kurz
durch), wat een metacogntief commentaar is, of het focussen op een morfeem (Ach
das mooi schon wieder, und dann noch mit anderer Endung, mooier statt mooie),
wat ik in de categorie metatalig commentaar plaats, ook als er geen grammaticale
termen zoals ‘uitgang’, ‘suffix’ en dergelijke gebruikt worden. Lexicale transfer uit
andere talen is vaak aangeduid door deze te noemen (dieses goed sieht aus wie good,
also im Englischen), ook dit tel ik bij de metatalige strategieën.
Op die manier zijn metacognitieve en metatalige strategieën gevonden en bovendien
strategieën die gebruik maken van buitentalige kennis van de wereld zoals het
onderwerp van deze tekst (dat wil zeggen kennis over tassen, materiaal, tijdschriften
en hun lezers en dergelijke). Er zijn zeven soorten metacognitieve strategieën, die
betrekking hebben op het plannen of doorvoeren van de taak: terug- of voorlopen in
de tekst, een probleem uitstellen, resultaten samenvatten, een beslissing verwerpen,
iets voorlezen, alternatieven afwegen, en ook opgeven
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of stoppen. In tien metatalige strategiesoorten maken de proefpersonen gebruik van
kennis over een taal of talen in het algemeen: ze zoeken naar morfemen en naar
syntactische structuren, identificeren woordsoorten en vergelijken betekenissen,
gebruiken de context (de lexicale omgeving), grafische gegevens (tekstformaat en
afbeelding), interpunctie en hun kennis over de tekstsoort, formuleren hypothesen
over de verhouding tussen spelling en uitspraak en ten slotte transfereren ze uit andere
talen (zie voor voorbeelden Wenzel 2007).

Resultaten
Strategiekeuze in de tekstreceptie
Als basis voor dit artikel gebruik ik de 1.152 sequenties die de strategieën aanduiden
die de proefpersonen gebruiken om de tekst te ontcijferen. Daarvan zijn er 400 van
de L2-leerders (n = 22) en 752 van de L3-leerders (n = 20). Gemiddeld zijn dat 18.3
sequenties per L2'er en 37.6 per L3'er. Het aantal strategiesequenties steunt hypothese
1. Interessanter nog: maken we een onderscheid naar strategiesoort, dan zien we dat
de L3'ers relatief hoger scoren bij de metacognitieve en metatalige strategieën, maar
lager bij het toepassen van wereldkennis. Er is dus ook een kwalitatief verschil. Tabel
3 geeft aan dat er meer metacognitieve strategieën in het L3-corpus zijn en ook meer
metatalige strategieën, terwijl de wereldkennis juist sterker vertegenwoordigd is in
het L2-corpus. Nu zijn de absolute getallen vrij klein. Desondanks kan het verschil
ook getoetst worden met inferentiële statistiek. Mann-Whitney-U toetsen (een
niet-parametrische toets waarmee bij kleine groepen de verschillen op een variabele
getoetst kunnen worden) laten zien dat het verschil tussen de twee groepen voor het
aantal metacognitieve en metatalige strategieën significant is (metacognitief: Z=-5.067,
p<.001; metatalig: Z=-4.695, p<.001). Het aantal door beide groepen gebruikte
strategieën dat gebaseerd is op wereldkennis verschilt niet significant (Z=-1.642,
p=.101).

Tabel 3. Strategiekeuze per groep in absolute getallen en in percentages
van het totaal per strategie
L2

L3

totaal
262

L2 % van
totaal
23.3

L3 % van
totaal
76.7

metacognitief 61

201

metatalig

533

842

36.7

63.3

wereldkennis 30

18

48

62.5

37.5

totaal

752

1152

34.7

65.3

309
400

Doordat de L3'ers hun strategieën expliciet maken, kunnen we ervan uitgaan dat
zij zich bewust zijn van hun manier van werken en dat ze er meer op reflecteren dan
de
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L2'ers. De L2'ers doen op hun beurt vaker expliciet een beroep op hun kennis van
reclame, tassen, materialen en prijzen om de tekst te begrijpen (vergelijk Wolff 1997,
p. 279).

Metatalige strategieën
De onderverdeling van de metatalige strategieën is weergegeven in figuur 2. De
meest voorkomende metatalige strategieën van beide groepen betreffen de spelling
of uitspraak en transfer van woorden uit een andere taal (aangeduid in figuur 2 als
FON/ORTH respectievelijk TRANS), wat bij de gekozen taak verder niet
verwonderlijk is. Lezers, en vooral lezers van vreemde talen, zijn immers gericht op
visuele input en de inhoud van woorden. Andere metatalige strategieën komen dan
ook aanzienlijk minder vaak voor. Het gaat hierbij om het zoeken naar morfemen
(MOR) of syntactische structuren (SYN), het vastleggen van woordsoorten (LEX)
en betekenisnuancen (SEM), het gebruik van de context (CO), van grafische gegevens
(GRA) en van interpunctie (INT) en tekstsoortenkennis (TEK). Als we nu de vier
groepen vergelijken, kunnen we zien dat het repertoire van metatalige strategieën
van de twee groepen meertalige proefpersonen een beetje groter is dan dat van de
twee die minder talen kennen. Deze zijn sterk gericht op lexicale transfer en vreemd
genoeg zien we zelfs dat de L2+'ers relatief gezien meer (lexicale) transfer toepassen
dan de L3'ers. Statistisch significant is het verschil in samenstelling van de metatalige
strategieën echter niet (p>0.05). De gegevens steunen niet de in hypothese 2
geformuleerde verwachting dat de L3'ers door hun omvangrijkere talenkennis ook
meer uit andere talen zullen transfereren (zie tabel 4).

Tabel 4. Verdeling van de keuze voor een metatalige strategie binnen vier
groepen proefpersonen in absolute getallen en percentages.
L2 abs
fon/orth 28

%
18.5

L2 +
abs
28

%
17.7

L3 R
abs
52

%
26.8

L3 S
abs
66

%
19.6

mor

2

1.3

5

3.2

8

4.1

15

4.5

lex

1

0.7

3

1.9

10

5.2

12

3.6

sem

2

1.3

0

0

6

3.1

9

2.7

co

15

9.9

8

5.1

19

9.8

38

11.3

synt

3

2.0

2

1.3

8

4.1

17

5.0

gra

18

11.9

13

8.2

19

9.8

19

5.7

tek

11

7.3

6

3.8

8

4.1

11

3.3

int

9

6

1

0.6

6

3.1

6

1.8

trans

62

41.1

92

58.2

58

29.9

143

42.5

totaal

151

100

158

100

194

100

336

100
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Figuur 2. Metatalige strategieën.

Enkele L3-proefpersonen houden zich vaker bezig met de spelling en de
(veronderstelde) uitspraak, ze proberen pre- en suffixen te herkennen en zo de opbouw
van een woord te begrijpen, ze zoeken hulp bij het toeschrijven van woordsoorten
of het analyseren van de zinsbouw en maken meer gebruik van de omringende
woorden. In de L2-groep domineert daarentegen een patroon op tekstniveau
(verwachtingen van de tekstsoort, de grafiek) en het lexicale niveau, wat in extreme
gevallen leidt tot het noemen van aparte woorden en niet tot een tekstreconstructie.

Voorbeelden
Ter illustratie twee fragmenten:
36 [...] leer ist
37 vielleicht doch eher Leder? Aber dann anders
38 geschrieben als oben mit leren. Ist vielleicht doch nicht Leder oder
39 ledern? Naja ne leere Tasche werden sie kaum anpreisen [lacht].
40 Und gaat ist geht, so gut goan und so [lacht]. Also dann wohl auch
41 so mit ch gesprochen. Na egal. Ach das mooi schon wieder.
42 Und dann noch mit anderer Endung, mooier statt mooie. Mm. Moin
43 sagt man ja im Platt zumindest im Norden, hier ja weniger. So statt
44 Morgen, als Gruß halt. Hilft aber auch nix. [-] Er sieht getragen
45 aus oder geht aussehen, also wird, Futur dann. Aber doch nicht er
46 sondern sie, die Tasche. Naja, ist vielleicht männlich? Mm. Pff. Aus
47 dem naarmate werd ich nicht schlau. Nochmal Stück für Stück jetzt...
(fragment 1, L3R)
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3 Ähm, ja tas könnte ein Fragewort sein so wie
4 ‘was’, weil da ist ja noch ein Fragezeichen.
5 Twijfels [tf1:ffl]keine Ahnung. Anschaffen, ähm, ähm,
6 kaufen, irgendwie in der Richtung [-] kwalitatief
7 [lacht] könnte was mit Qualität zu tun haben,
8 aus dem Deutschen goede könnte vielleicht Güte sein?
9 Mit dem Satz weiß ich nicht wirklich was anzufangen
10 [...] bij het zien fällt mir auch
11 nichts zu ein. [-]
12 Zult, vielleicht zählt [-].
13 Mit dem Satz kann ich auch nichts anfangen ähm, feit
14 könnte auch viel sein, könnte aus dem Englischen
15 kommen jarenlang könnte jahrelang heißen [-] ähm [-]
16 gedragen, getragen wahrscheinlich...
(fragment 2, L2+)
De L3-proefpersoon in het eerste fragment probeert woorden te segmenteren: ze ziet
vormverschillen tussen leer en leren (‘anders geschrieben als oben mit leren’ [37-38])
en tussen mooie en mooier (‘mit anderer Endung, mooier statt mooie’ [42]) en denkt
in termen van tempus en genus (‘oder geht aussehen, also wird, Futur dann’ [45] en
‘Aber doch nicht er sondern sie, die Tasche. Naja, ist vielleicht männlich?’ [45-46]).
Of de tempusinterpretatie gemotiveerd is door het Engelse ‘going to’ is niet duidelijk.
Interessant is de (foutieve) veronderstelling dat de uitgang -er van mooier te maken
zou kunnen hebben met een mannelijk genus (zoals in ein großer Tisch). Dit doet
denken aan Lutjeharms (2007, pp. 275-276) die bij Nederlandstalige lezers van het
Duits juist het omgekeerde observeert: die interpreteren het Duitse er- morfeem juist
als markering van de comparatief omdat dit in de L1 zo is.
De metacognitieve strategieën in het L3-fragment zijn: afwegen (36-39),
teruggrijpen (41-42), verwerpen (44) en teruglopen (47). Uiteindelijk gaat ze opnieuw
‘Stück für Stück’ de tekst reconstrueren (47 en verder), dat wil zeggen: ze begint
opnieuw met de bedoeling om zinnen te vormen. Haar probleemoplossingsproces
duurt 12.5 minuten (gemiddeld spreken de L3'ers 14 minuten, er zijn ook gesprekken
van meer dan 20 minuten). De L2-proefpersoon daarentegen kan met de zin niets
beginnen (9, 13) en vertaalt vooral losse woorden, wat misschien wel de talrijke
transfers verklaart die in deze groep voorkomen: zult (‘vielleicht “zählt”’ [12]), feit
(‘könnte auch “viel” sein’ [14]), jarenlang (‘“jarenlang” könnte “jahrelang” heißen’
[15]), gedragen (‘“getragen” wahrscheinlich’ [16]). Een keer verwijst hij naar een
woordsoort (3) en maakt daarbij gebruik van interpunctie (4). De L2-proefpersoon
is ook veel minder stellig, zelfs bij makkelijk herkenbare woorden. Metacognitieve
strategieën zijn beperkt tot het noemen van wat niet opgelost kan worden en hij werkt
niet verder met zijn resultaten. Deze L2'er stopt na 6.5 minuten (het gemiddelde ligt
bij 7 minuten). In beide gevallen lijken de associaties

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

117
vooral intuïtief en fonetisch-lexicaal gemotiveerd (vergeljk Wenzel 2007, p. 205 en
Möller & Zeevaert 2010, p. 244): leer-leer; mooi-Moin, er-er, zult-zählt,
aanschaffen-anschaffen/kaufen, kwalitatief-Qualität, goede-Güte, jarenlang-jahrelang,
gedragen-getragen. De betekenis van het Duits als transfertaal komt hier al duidelijk
naar voren.

Woordherkenning en transfer
We waren ervan uitgegaan dat de proefpersonen zich laten leiden door de
taalverwantschap en de taalafstand zoals geformuleerd in de hypothesen 3 en 4. De
volgende tabel laat eerst de verdeling van alle transfersequenties naar talen zien.

Tabel 5. Transfers per taal

Duits

abs
220

%
61.9

Engels

64

18.0

Frans

14

3.9

Latijn

5

1.4

Nederduits

17

4.8

Scandinavische taal

35

9.9

Totaal

355

100

Zoals verwacht, scoren de Germaanse talen hier hoger dan de Romaanse talen
(hypothese 3). Dit resultaat is globaal gezien echter oninteressant, omdat een kwart
van de leerders helemaal geen Romaanse talen kent. Toch krijgt zoals verwacht het
Duits het leeuwenaandeel en het Engels duidelijk minder (hypothese 4), terwijl alle
proefpersonen wel Engels kennen.10. In tabel 6 en het volgende balkdiagram (figuur
3) zijn de talen weergegeven in verhouding tot het totale aantal transfers per deelgroep.

Tabel 6. Transfers naar talen per deelgroep
L2abs
47

%
75.8

L2+
abs
70

%
76.2

L3R
abs
37

%
63.8

L3S
abs
66

%
46.2

Engels 10

16.2

16

17.4

11

19.0

27

18.9

Frans

0

0

6

6.5

7

12.1

1

0.7

Latijn

0

0

0

0

2

34.5

3

2.1

Nederduits 5

8.1

0

0

0

0

12

8.4

Scandinavisch 0

0

0

0

1

1.7

34

23.8

Duits
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100

92

100

58

100

143
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Figuur 3. Transfersequenties naar talen.

In alle groepen scoren de Germaanse talen hoog, wat steun biedt voor hypothese
3. Globaal gezien geldt dat ook voor hypothese 4, want het Engels krijgt als brontaal
voor transfer gemiddeld de tweede plaats. De scandinavisten transfereren het meest,
ook vrij veel uit het Nederduits, waarover maar 5 scandinavisten aangaven dat ze
het passief ‘een beetje’ kenden. Bijzonder opvallend is echter dat ze veel gebruik
maken van Scandinavische talen. We stellen vast dat de L3S-groep kennelijk de
Scandinavische talen zelfs geschikter vindt voor transfer dan het Engels, dat
taaltypologisch dichter bij het Nederlands ligt. Nu zijn de getallen vrij klein, maar
we moeten betwijfelen of hypothese 4 in deze groep wel steun vindt. Bij het lezen
van de protocollen wordt de twijfel zelfs nog sterker. Het volgende fragment laat
zien hoe een scandinavist veel uit het Deens, Zweeds en ‘alle Scandinavische talen’
(70) woordbetekenissen probeert af te leiden.
64 gehört. Ehm. Wast oder fast weiß ich nicht. Könnte
65 fast heißen. Niet [niët] neu also und fast neu.. [...]
66 beslissen ja ganz frei übersetzt, wahrscheinlich
67 lieg ich völlig daneben, und sofort kaputt oder
68 sowas. Beslissen heißt ja irgendwie em 69 verschlissen sagt man im Deutschen oder ja in den
70 ganzen nordischen Sprachen ist das ähnlich [...]
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109 Namaste het [e:] leer,
110 namaste nästan? Schwedisch, die
111 Ähnlichkeit ist verblüffend. Das heißt also nahezu.
112 Het [e:] ganz das hat ich jetzt mal behauptet. Leer
113 ist wahrscheinlich so was wie leer, auf Deutsch.
114 Ehm er? Er. Das ist [leise] vielleicht jetzt
115 irgendein Pronomen aber das weiß ich jetzt nicht.
(L3S)
Uiteindelijk vertaalt deze proefpersoon niet met ‘nieuw’ (65), beslissen met ‘versleten’
(69), naarmate - dat hij als ‘namaste’ leest! - met ‘bijna’ (110-111) en het, waarvan
hij de e lang uitspreekt, met ‘heel’ (112). Andere proefpersonen ontdekken in tas
‘nemen’ (Deens: tage), in om ‘over’ (Deens: om) en in ook ‘en’ (Zweeds: og). Het
Duits vertoont soms een kleinere taalafstand naar zijn cognaat: niet-nicht (0.4):
beslissen-beschließen (0.36), tas-Tasche (0.5), om-um (0.5).

Het ‘Scandinavisch’ en de perceptie van het Nederlands
Zeer frappant is dat de scandinavisten een groot vertrouwen hebben in transfer en
Noordgermaanse talen boven het Westgermaanse Engels als brontaal voor transfer
verkiezen. Zouden scandinavisten meer overeenkomsten zien tussen de
Scandinavische talen en het Nederlands dan tussen het Engels en het Nederlands?
De gegevens uit mijn onderzoek kunnen dat niet verklaren. Marx (2007) vond ook
al dat Duitse proefpersonen die de leesbaarheid van talen moesten inschatten Zweedse
en Nederlandse teksten even makkelijk leesbaar vonden, hoewel ze in het experiment
duidelijk langer nodig hadden om Zweeds te leren dan Nederlands. Er moet iets aan
de hand zijn met de perceptie van het Nederlands en ‘het Scandinavisch’.
Een ander onderzoek kan een eerste aanzet bieden om de perceptie van taalafstand
en de plaats die het Nederlands inneemt, te beschrijven. In Vismans & Wenzel (2010)
vroegen we in een schriftelijke enquête onder andere aan 100 Duitse NVT-leerders
(prille beginners en gevorderden), welke talen uit een reeks van negen (Deens, Engels,
Frans, Duits, Russisch, Zweeds, Spaans, Tsjechisch en Welsh) voor hen het meest
op het Nederlands lijken.11. Het ging ons om de verwachtingen die de mensen
afhankelijk van hun L1 aan het Nederlands toekennen. We zijn ons ervan bewust dat
dit onderzoek verschilt van boven geschetst onderzoek in een aantal opzichten, vooral
doordat het geen taalmateriaal bevatte en de ondervraagden bekend waren met het
Nederlands. Gooskens (te verschijnen) wijst er terecht op dat dit soort opinieonderzoek
zeker niet de verstaanbaarheid van een taal toetst, maar daar is het ons ook niet om
te doen. Wat hier van belang is, is de intuïtieve waarneming van taalafstand. En hier
zien we een opvallende overeenkomst: in overeenstemming met mijn
receptieonderzoek vinden de onder-
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vraagden ook in deze enquête dat het Duits het meest op het Nederlands lijkt. Het
Engels krijgt het vaakst de tweede plaats (45% van de proefpersonen) en een
Scandinavische taal de derde, zie tabel 7.

Tabel 7. Waargenomen positie van het Nederlands (n=100)
‘Het Nederlands ligt1e plaats (%)
het dichtst bij het...’
Duits
91

2e plaats (%)

3e plaats (%)

3

2

Engels

4

45

13

Deens

4

32

28

Zweeds

1

12

31

Andere talen

0

8

26

Anderzijds doet zich ook hier het merkwaardige fenomeen voor, dat meer dan de
helft van de ondervraagden (55%) een andere taal dan het Engels op de tweede plek
plaatst, en dat voor 44% na het Duits de meest dichtstbijzijnde taal een Scandinavische
is: Deens of Zweeds. Daar komt nog bij dat in deze enquête slechts enkelen (2%)
aangeven een Scandinavische taal te beheersen. Daaruit valt af te leiden dat hun
oordeel over welke talen op het Nederlands lijken dus duidelijk een gevoel, een
intuïtie moet zijn.
Vergelijken we dit met het transfergedrag van de 12 scandinavisten in het
receptieonderzoek. Ze zijn als het ware hun ‘tegenhangers’, want zij kennen wel
Scandinavische talen, maar geen Nederlands. Ook hier zien we een groot vertrouwen
in overeenkomsten tussen Scandinavische talen en het Nederlands.

Discussie
De proefpersonen die veel talen hebben geleerd, passen meer metacognitieve
strategieën toe dan degenen die minder talen beheersen. Als getrainde lezers van
teksten in vreemde talen en gemotiveerde (vreemde) taalgebruikers zijn ze vooral
goed in het plannen, afwegen en beoordelen van beslissingen die in aanmerking
komen om de tekst te begrijpen. Dit komt overeen met de verwachtingen die de in
het begin geschetste meertaligheidsmodellen hebben van de individuele kenmerken
van meertaligen.
Het metatalig bewustzijn dat in deze modellen vaak aangehaald wordt, komt in
mijn resultaten niet duidelijk naar voren. Wel kunnen we observeren dat de L3'ers
in dit onderzoek vormgerichter te werk gaan dan de andere groep, maar ook zij
associëren vrij ongestructureerd. Er blijven talrijke systematische parallellen op het
gebied van de morfologie en de syntaxis onbenut. In overeenstemming met de
observeringen in Wenzel (2007) constateren echter ook Möller & Zeevaert (2010)
dat uit hun schriftelijke en mondelinge toetsen met Duitstalige studenten nauwelijks
af te leiden valt dat ze bij het lezen gebruik maken van declaratieve,
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taalhistorische kennis, hoewel ze die (zouden moeten) hebben. Aangeleerde feiten,
regels en principes van de betrokken talen komen tijdens het leesproces veel minder
aan bod dan men zou vermoeden (vergelijk Möller & Zeevaert 2010, pp. 244-245).
Er is meer onderzoek nodig naar de ‘monitor’ (Müller-Lancé 2003) die het activeren
van metatalige kennis stuurt.
Dat de L2+'ers meer transfers vertonen is enerzijds vreemd, aangezien ze over
minder talenkennis beschikken dan de L3-groep. Anderzijds biedt hun kennis van
het Duits en het Engels genoeg om als het ware van het ene woord naar het andere
te springen (Berthele 2007). Ook hebben misschien wel degenen die na het Engels
nog een andere taal leerden de ervaring dat taalvergelijking bij sommige talen
(bijvoorbeeld het Engels) wel een zinvol middel kan zijn en bij andere minder
(bijvoorbeeld het Frans). Wat ze missen, zijn de metacognitieve strategieën om met
hun gevonden cognaten verder te werken en de tekst te reconstrueren. Overigens
scoren de L2-proefpersonen minder goed wat het aantal correct herkende cognaten
betreft. Van de 15 meest genoemde woorden, geven de L3-personen gemiddeld van
9.7 en de L2'ers van 6.8 de juiste betekenis. De scandinavisten zijn hier niet beter
(of slechter) dan de romanisten, maar zij hebben duidelijk veel ervaring met transfer.
Het ligt voor de hand om het vermogen van de L3-proefpersonen om de Nederlandse
tekst zonder kennis van het Nederlands alsnog te kunnen lezen niet toe te schrijven
aan de voorhanden zijnde declaratieve talenkennis, maar aan hun hogere
metacognitieve competentie om problemen op te lossen. Bovendien gebruiken ze
analytische strategieën.
De meeste lexicale transfers komen uit de Germaanse talen en vooral uit het Duits.
Er is geen sprake van de L2-status factor in de (schriftelijke) receptie van het
Nederlands - als we de studenten van de Scandinavische talen even buiten
beschouwing laten. Het is te vermoeden dat de talrijke L1-transfers aan de
waargenomen taalverwantschap liggen, maar men mag niet verzwijgen dat het Duits
niet alleen als L1 maar ook als voertaal in het onderzoek dominant aanwezig was en
daarom ook makkelijk geactiveerd wordt. Weliswaar hebben de proefpersonen geen
Nederlands opgeslagen in hun lexicon. Desondanks ziet het ernaar uit dat
woordherkenning transfer in de hand werkt: de woorden die het vaakst en ook vrijwel
altijd correct herkend zijn, hebben inderdaad allemaal duidelijke Duitse cognaten:
kwalitatief-qualitativ (90% van de proefpersonen), minuten-Minute (90% van de
proefpersonen), aanschaffen-anschaffen (88%) en argument-Argument (88%).12. Op
aanschaffen na, staan deze woorden ook dichtbij het Engels, maar de proefpersonen
noemen dan het Duitse lexeem.
Context en cotext zijn hier onvoldoende ter sprake gekomen. Uiteraard spelen de
bekendheid met de thematiek en de omringende woorden een cruciale rol in het
ontcijferproces. De L3'ers, vooral die uit de L3S-groep, maken er het meest gebruik
van, ik neem aan omdat ze die strategie in het vreemdetalenonderwijs geleerd hebben.
Maar ook de minder taalleerervaren mensen doen dat. Ten slotte worden niet alleen
woorden met een geringe taalafstand herkend: het woord tas,
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dat met een taalafstand van slechts 0.5 niet eens zo dichtbij het Duitse Tasche staat
en in het Engels helemaal geen cognaat heeft, wordt door alle proefpersonen vroeg
of laat correct vertaald. Tas is in deze tekst een sleutelwoord (vergelijk de functie
van sleutelwoorden in tweetalige conversatie, Ribbert & Ten Thije 2007), wat in
zekere mate ook geldt voor kwalitatief, goed en leer/leren. Sleutelwoorden zijn
essentieel voor het tekstbegrip en ze vormen de context die nodig is om weer andere
woorden en de intentie van de tekst in zijn geheel te begrijpen. Zulke processen
moeten verder worden onderzocht. We moeten ervan uitgaan dat het bewust
ontcijferen van een tekst in een vreemde taal complexere processen met zich
meebrengt dan visuele woordherkenning alleen.
Blijft de vraag waarom scandinavisten een sterkere L2-invloed zouden vertonen
dan de andere meertalige proefpersonen. Het zou kunnen dat niet alle eerder geleerde
talen in dezelfde mate hun stempel op een nieuwe taal drukken. Een zeer recent
geleerde taal heeft in het mentale lexicon misschien wel een bijzonder hoge status
en heeft een hoger activeringsniveau dan de andere vreemde talen. Hammarberg
(2001) noemt deze variant van de L2-status facor het ‘recency-effect’ (zie ook Shanon
1991). Gibson & Hufeisen (2003) lieten meertaligen met verschillende
taalachtergronden en zonder kennis van het Zweeds een Zweedse tekst vertalen. Ze
stelden onder andere vast dat het een verschil maakt of de personen het Duits als L2,
L3 of L4 hadden geleerd. De laatst geleerde taal heeft een bijzondere invloed. Dat
zou het boven genoemde verschil met de romanisten kunnen verklaren: ze hebben
Frans en vaak ook Latijn al op school geleerd waardoor hun Romaanse taalverwerving
minder recent is dan de Scandinavische taalverwerving van de scandinavisten. Deze
leerden Deens, Zweeds of Noors pas later. Daar komt nog de vormovereenkomst bij:
ook-og (en), gaat-gå (gaan), naarmate-nästan (nauwelijks). Met andere woorden:
lijkt een woord op een woord in een recent geleerde en dus onderliggend aanwezige
taal, dan wordt dat woord geactiveerd.
Desalniettemin is het verrassend dat mensen de intuïtie hebben dat Scandinavische
talen zo sterk op het Nederlands lijken. Misschien moeten we denken aan de sterke
overeenkomsten tussen Scandinavische landen en Nederland op het gebied van
culturele dimensies (Hofstede 2001; Claes 2007) die deze intuïties voeden. Of speelt
het voor Duitsers een rol dat zowel Nederland als Scandinavische landen buurlanden
zijn, maar Engeland niet? Het is in ieder geval niet vanzelfsprekend dat de
taaltypologische positie van het Nederlands als Westgermaanse taal tussen het Duits
en het Engels overeenkomt met de subjectieve oordelen van leerders. Uit verder
onderzoek moet nog blijken of dit echt de psychotypologische waarneming van het
Nederlands is. Hiervoor lijkt me aan de ene kant onderzoek met grotere getallen en
een ander design zinvol om statistisch significante verschillen tussen de oordelen en
de transfers van proefpersonen met diverse taalachtergronden te kunnen zien. Aan
de andere kant kan aanvullend kwalitatief onderzoek naar de patronen in de
transferprocessen helpen om de achterliggende
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redenen voor hun beslissingen te kunnen begrijpen. Als we nu voorlopig met
Kellerman aannemen dat er een verband is tussen de transferkeuze en psychotypologie,
dan zou dat een verklaring kunnen zijn waarom de scandinavisten zich in mijn
onderzoek anders gedragen dan andere meertaligen.
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Eindnoten:
1. Dit artikel is ontstaan op basis van een lezing die ik op de docentenbijeenkomst van universitaire
neerlandici in het Duitse taalgebied in Keulen, 5-6 maart 2010, heb gehouden. Ik dank Inge
Harmes, Roel Vismans, de anonieme beoordelaars en de redactie voor commentaar op eerdere
versies. Lisa Wiesmann dank ik voor de statistische berekening.
2. Zie hiervoor bijvoorbeeld het recente themanummer van Second Language Research 27 (1),
2011.
3. Lutjeharms & Möller (2007) wijzen er terecht op dat bij ontlening van lang geleden of bij
meervoudige ontlening woordvormen en betekenissen in verschillende mate veranderd zijn,
waardoor de taalverwantschap niet altijd even evident is.
4. Hierbij wordt geen rekening gehouden met taalvariëteiten en ook niet met het Nederduits, dat
sterk overeenkomt met het Nederlands wat ook voor een hoge mate van verstaanbaarheid zorgt.
Zie hiervoor Gooskens & Kürschner 2009.
5. Vaak switchen Duitse leerders van L3-Nederlands ongewild naar het Engels en zeggen yes in
plaats van het meer voor de hand liggende ja als ze plotseling een antwoord moeten geven. Een
voorbeeld uit mijn eigen verzameling illustreert de invloed van de Engelse (L2) zinsbouw op
het Nederlands (L3) in een schrijftaak: Altijd hij komt om kwart ouer vier naar huis. Daarna
hij maakt het huishouden en dat maak hij iedere dag. Willem moet het avondeten doen en om
half negen hij kijkt tv. Om kwart voor elf hij gaat slapen... (fragment uit een tekst van een Duitse
leerder na zestien weken NVT-les, 64 lesuren, schrijfopdracht uit Taal Vitaal les 5). Zowel de
L1 (Duits) als het Nederlands kennen na een bijwoordelijke bepaling inversie, maar de L2 niet.
Ik neem overigens aan dat dit invloed uit het Engels is, hoewel in feite ook Franse invloed
denkbaar is, hoewel deze leerder het Frans minder goed beheerst.
6. Voor mijn onderzoek stonden geen laagopgeleiden met kennis van veel talen en evenmin
hoogopgeleiden met kennis van maar één taal ter beschikking. Ook een polarisering naar
‘eentalig’ versus ‘meertalig’ was niet haalbaar met volwassen proefpersonen omdat - althans
in Duitsland - iedereen in deze leeftijdsgroep wel eens een taal heeft geleerd.
7. Bij gebrek aan ruimte kan hier op de vragenlijst niet precies worden ingegaan. Naast vragen
naar de geleerde talen, de leerjaren (schoolbiografie), sekse, leeftijd, enzovoort werden ook
vragen gesteld om de motivatie te kunnen inschatten: hun favoriete schoolvakken, de feedback
die ze in het taalonderwijs hebben gekregen, ervaringen en hun activiteiten in de vrije tijd (lezen,
reizen, enzovoort). De gegevens geven niet veel meer dan een indicatie voor de groepsindeling
en doen uiteraard onvoldoende recht aan het individu. Er waren twee tweetaligen (Pools-Duits
en Turks-Duits), die echter aangaven dat hun Duits minstens even sterk is als hun andere taal.
Voor de hier besproken thematiek wordt hun taalachtergrond verwaarloosd.
8. Wat als cognaat beschouwd werd, kan hier niet in detail besproken worden. Het is een moeilijke
beslissing. We hebben ervoor gekozen om de talenverwantschap zo ruim mogelijk te zien,
vooral met het Engels om tot cognatenparen te komen: uitzien geldt als verwant met out en see
hoewel zo'n samengesteld lexeem niet bestaat. Ook zijn te en zu cognaten, maar ze vertonen
geen overeenkomst.
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9. Op de methode kan hier niet uitvoerig worden ingegaan. Hardop-denken-protocollen zijn
besproken in Leow & Morgan-Short (2004). Waarvan men zich bewust moet zijn, is dat deze
methode geen zuivere introspectiegegevens oplevert en dat het expliciete commentaar dat de
proefpersonen moeten geven in het voordeel werkt van spraakzame en extroverte mensen.
Anderzijds is expliciteit een indicator voor attentie en om die reden hier een bruikbare filter.
Door mijn eigen deelnemende aanwezigheid en een aansluitende retrospectiefase konden
misverstanden worden vermeden.
10. De taalbeheersing van het Engels heb ik weliswaar niet getoetst, maar ik durf te beweren dat
de meeste woorden tot de Engelse basiswoordenschat behoren: see, good, that, not, and, shoulder,
go, year enzovoort.
11. Ook werd gevraagd naar de positie die ze hun L1, het Duits, geven, naar hun taalkennis en het
contact met het Nederlands. Dit onderzoek werd verricht om de intuïtie van Duitsers met die
van Engelsen te vergelijken. De 100 Duitse proefpersonen studeerden aan universiteit van
Münster of zaten in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs, de 76 Engelsen werden
ondervraagd aan de universiteit van Sheffield. Vandaar dat ook het Welsh opgenomen werd
wat in Duitsland een vrijwel onbekende, maar in Engeland bekende taal is. Alle proefpersonen
waren native speakers en hun kennis van het Nederlands varieerde van niet voorhanden tot
gevorderd.
12. Bij gebrek aan ruimte kan hier niet op de aparte cognaten worden ingegaan. We beperken ons
tot de opmerking, dat taalafstand semantische verschillen verwaarloost. Spellingconventies
zoals de verdubbeling van klinkers en de kw-spelling zorgen voor taalafstand, maar zullen door
‘meelezen’ van de uitspraak geen hinder zijn. Cognate vaste verbindingen zoals een goed
argument vergemakkelijken het herkennen van hun bestanddelen. Verder bevat de tekst een
leenfraseologisme uit het Frans (à la minute), dat als internationalisme beschouwd kan worden.
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Importeurs en exporteurs van literatuur: de Nederlandse letteren
in Frankrijk
Kim Andringa (Universiteit van Sorbonne)
French is an important target language in the translation of Dutch literary
texts. This article offers a short qualitative and quantitative historical
survey of Dutch language literary publications in French translation from
1900 to 2010. Throughout the twentieth century and the first decade of
the twenty-first century, the quantity of translations has been increasing.
Promotional activities by institutions such as the Nederlands Letterenfonds,
formerly the NLPVF, contribute to making a peripheral literature known
outside the boundaries of its linguistic area.
The article then goes on to investigate the essential, yet not very
well-known, parts that various kinds of mediators play in the translation
process, especially in transferring a given text from one national literary
field to another. The theory of components as elaborated by Andringa,
Levie & Sanders is used to categorise the particularly intricate web of
relations between the literary fields of source language and target language
in which these mediators, both individuals and institutions, intervene.
As actors behind the scenes, their role is difficult to grasp in reception
studies, but they are decisive in their contextualisation, or ‘literarization’
(Casanova 1999), of Dutch literature aimed at a French audience.
Van alle vertalingen uit het Nederlands heeft een relatief groot deel het Frans als
doeltaal, zo blijkt onder meer uit het recent verschenen rapport en vertaalpleidooi
Overigens schitterend vertaald (De Haan 2008). Hoewel het niettemin jaarlijks om
vrij bescheiden aantallen gaat, is het moeilijk om precieze cijfers te geven, met name
door het veelvoud van bibliografieën, ieder met zijn eigen criteria en eigen systeem.
Desondanks zal ik in het vervolg van dit artikel proberen een indruk te geven van
het verschijningspatroon van deze vertaalde literatuur op de Franse markt sinds 1900.
De lezer zal hier geen volledig overzicht van vertaalde auteurs vinden, daarvoor zijn
ze te talrijk.
Interessanter dan die zuiver kwantitatieve gegevens is natuurlijk de vraag wát
vertaald werd en wordt, en waarom. Achter deze simpele vragen gaan complexe
werkelijkheden schuil, die niet allemaal zonder meer in het korte bestek van een
artikel te vatten zijn. In de volgende bladzijden zal ik me er dan ook vooral op

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

130
toeleggen een wat minder bekend onderdeel van het literaire veld te belichten. In het
vertaalproces in ruime zin spelen heel wat meer actoren een rol dan men in eerste
instantie misschien denkt. Dat is zeker het geval als de brontaal, in dit geval het
Nederlands, relatief perifeer is en over de grens nauwelijks gesproken wordt. Franse
redacteurs en uitgevers, maar ook lezers, zijn daardoor in grote mate afhankelijk van
tussenpersonen. Zo was het in de negentiende eeuw toen de interesse van het Franse
publiek voor de Nederlandse letteren voor het eerst actief gewekt werd, en zo is het
eigenlijk nog steeds. Deze bemiddelaars vormen het tweede aandachtspunt van dit
artikel.

Receptieonderzoek naar vertalingen
Buitenlandse receptie staat al een aantal jaren volop in de belangstelling. Els Andringa,
Sophie Levie en Mathijs Sanders hebben zich aangesloten bij deze institutional turn
en presenteren een aantal resultaten van hun onderzoeksproject naar ‘presentie en
receptie van buitenlandse literatuur binnen het Nederlandse taalgebied’ in een
themanummer van Nederlandse letterkunde (Andringa 2008). In hun inleiding zetten
ze een op Bourdieu en Even-Zohar gefundeerde methodologische benadering uiteen,
die een uitstekend uitgangspunt biedt om receptiepatronen gericht en gestructureerd
te onderzoeken. Centrale vragen hierbij zijn de wijze waarop de receptie van
buitenlandse literatuur zich voltrekt, en hoe deze vervolgens in het nationale systeem
(in het project van Andringa et al. de Nederlandse literatuur, voor dit artikel de Franse)
functioneert. De auteurs zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor door de
verschillende groepen actoren gedeelde repertoires, die zij definiëren als ‘mentale
uitrusting’ die drie componenten omvat: kennis en representatie, waarden en
interesses, en ten slotte strategieën en conventies. Deze elementen kunnen actoren
onbewust dan wel bewust (strategisch repertoire) inzetten.
Deze onderverdeling levert een aantal bruikbare invalshoeken op waaronder de
totstandkoming van vertalingen door toedoen van uiteenlopende bemiddelaars
bestudeerd kan worden. De verdere bijdragen in het genoemde nummer van
Nederlandse letterkunde, uiteenlopende case studies, gaan voornamelijk in op de
receptie van vertaalde en uitgegeven teksten, dus op het functioneren van deze teksten
in het Nederlandse polysysteem. Jaap Grave merkt echter zeer juist op, dat een
onderzoek naar de totstandkoming van vertalingen een verdubbeling van het literaire
veld vereist, omdat een tekst-met-vertaling in twee literaire systemen functioneert
(Grave 2004). Literatuurtransfer vindt immers plaats in de ruimte tussen de twee
nationale systemen van brontaal en doeltaal. Zou men een visuele representatie van
dit dubbele literaire veld willen maken, gebaseerd op de schematische voorstelling
van Dorleijn en Van Rees (2006) waar Grave naar verwijst, dan zou hun toch al
complexe schema nog moeten worden verdubbeld. Een bijkomende moeilijkheid is
dat er niet één enkel koppelingspunt tussen het Neder-
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landse literaire veld en dat van de doeltaal is. Een tekst kan via verschillende actoren
in het veld (en vaak een combinatie) de overstap maken van het ene systeem naar
het andere. De mogelijke bemiddelaars die Jaap Grave noemt, te weten individuen
(waaronder hij ook vertalers rekent), vertegenwoordigers van uitgeverijen, literair
agenten en instituties, en waaraan de literaire kritiek nog toegevoegd moet worden,
zijn actoren afkomstig uit de materiële zowel als de symbolische productie. Het
vertalingen subsidiërende Letterenfonds, dat bij Van Rees en Dorleijn een wat
marginale positie voor de materiële productie inneemt, kan in zijn
vertalingenbevorderende rol ook tot de symbolische productie gerekend worden.
Alleen een driedimensionaal model kan naar mijn idee van dit alles rekenschap geven.
Ik zal hier geen poging wagen een dergelijk model te creëren, maar proberen een
indruk te geven van de verschillende lijnen die het brontaalsysteem zoal met het
doeltaalsysteem kunnen verbinden. Volledigheid heb ik hierbij niet na willen streven.
Wat zich voorafgaand aan het vertaalproces afspeelt, valt, zoals Jaap Grave ook al
opmerkt, vaak binnen een schemergebied. Daar een licht op werpen is maar tot op
zekere hoogte mogelijk, en daarbij eigenlijk alleen voor het contemporaine tijdsbestek.
Ook Hélène Buzelin (2007) stipt dit probleem aan: zij onderzoekt wat er gebeurt
tussen het moment waarop de rechten aangekocht worden en de marketing na de
publicatie. Van het voorafgaande selectieproces geeft ze aan dat naast de uitgevers
en literair agenten soms ook de vertaler een rol als title-hunter speelt, maar laat het
verder onbesproken.
Ik bekijk in dit artikel alleen in Frankrijk verschenen vertalingen. Dit heeft vooral
een praktische reden: tot voor kort was het met de bekendheid en verspreiding van
in België verschenen boeken in Frankrijk slecht gesteld. Internet brengt hier wel wat
verandering in, maar de bekendste Belgische schrijvers, zoals Amélie Nothomb,
hebben nog steeds een Franse uitgever. De afzetmarkt van Belgische uitgeverijen is
dus hoofdzakelijk een nationale, zoals ook Reine Meylaerts al concludeerde
(Meylaerts 2009).1. Opmerkelijk is overigens dat in België vrijwel uitsluitend Vlaamse
boeken vertaald worden, en slechts zelden werk van Noord-Nederlandse auteurs.
Ook dit wijst op een nationale dynamiek.
Onder ‘Nederlandse letteren’ versta ik zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs,
omdat deze laatste ook in Frankrijk steeds meer gezien worden als onderdeel van
een Nederlandstalige literatuur - zij het met specifieke kenmerken. Een aanwijzing
hiervoor kan men al op de titelpagina van veel vertaalde romans vinden: waar die
vroeger veelal traduit du flamand vermeldde, is nu een formulering als traduit du
néerlandais (Flandre) gebruikelijk geworden.
Non-fictie en jeugdliteratuur zal ik buiten beschouwing laten, om me te beperken
tot prozafictie, poëzie en toneel. Bij het raadplegen van de diverse bestaande
bibliografieën heb ik ook tijdschriftpublicaties en bloemlezingen die niet uitsluitend
aan Nederlandse literatuur gewijd waren, alsmede uitgaven in eigen beheer en/of in
Nederland, niet meegeteld. Dit neemt uiteraard niet weg dat met name
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tijdschriften wel degelijk een rol van betekenis spelen in de receptie, zoals ook
verderop zal blijken. Overigens is vooral het aantal vertaalde kinderboeken sterk in
opmars, en in grote mate verantwoordelijk voor het op het eerste gezicht
indrukwekkend hoge aantal vertalingen. Het zou zeker de moeite waard zijn te
onderzoeken waar dit succes aan te danken is.
De geraadpleegde bibliografieën zijn allereerst de Bibliographia neerlandica,
samengesteld door P.M. Morel, die de periode 1900-1957 bestrijkt; vervolgens voor
1958-1982 de vijfjaarlijkse delen van Het Nederlandse boek in vertaling, en van
1983 tot 2010 de digitale vertalingendatabase van het NLPVF, nu Nederlands
Letterenfonds. Om een indruk te krijgen van wat er verscheen in de periode voor
1900 heb ik de catalogus van de Bibliothèque Nationale de France gebruikt en de
Bibliographie des traductions françaises (1810-1840) van K. van Bragt.
Een indruk van de gegevens vanaf 1900, en vooral vanaf 1958, wordt gegeven in
figuur 1. Voor de periode 1900-1957 geeft de grafiek een indicatief jaargemiddelde.
De cijfers voor de jaren 1958-1982 zijn jaargemiddelden per (tien- dan wel
vijfjaarlijkse) editie van Het Nederlandse boek in vertaling, vanaf 1982 gaat het
vervolgens om jaarlijkse cijfers gebaseerd op mijn tellingen in de NLPVF-database.

Figuur 1. Nederlandstalige literatuur in Franse vertaling, 1900-2010.

Historisch overzicht
Voor de negentiende eeuw is er slechts sporadisch sprake van vertaling van
Nederlandse literatuur in het Frans. Er wordt wel vertaald, maar dan hoofdzakelijk
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geschiedkundige en wetenschappelijke verhandelingen, reisverslagen enzovoort. De
enkele uitzonderingen die de regel bevestigen zijn bijvoorbeeld Rhijnvis Feith,
Adriaan Loosjes en de broers Willem en Onno Zwier van Haren. De belangstelling
voor buitenlandse literatuur komt pas ver na 1800 echt op gang.
Vaak brengt men de interesse voor Nederlandse literatuur in verband met de
ontdekking van de Scandinavische auteurs aan het eind van de negentiende eeuw
(zie bijvoorbeeld Lambert 1980). Er is echter al ruim voor die tijd sprake van een
zekere erkenning of consécration (Casanova 1999) van de Nederlandse literatuur:
in 1827 verschijnt er een literatuurgeschiedenis van Siegenbeek, en in hetzelfde jaar
komen stukken van Langendijk, Vondel en Hooft uit in de reeks Chefs d'oeuvres des
théatres étrangers.
De mode van de historische roman - Walter Scott is in de door Van Bragt
geïnventariseerde periode naast de Griekse en Romeinse klassieken de meest vertaalde
auteur - komt de vertaling van Nederlandse literatuur zeer ten goede. In de
daaropvolgende jaren kan het publiek kennismaken met Tollens' Zembla-epos (1839),
en met Van Lennep van wie twee romans meerdere drukken beleven: een eerste
vertaling van De roos van Dekama verschijnt in 1840; een tweede in 1860 en 1879,
in de collectie ‘Bibliothèque des meilleurs romans étrangers’ bij Hachette. Deze
tweede vertaling is van David van Lennep - zoon van de auteur - en Léon Wocquier,
vertaler van de Oeuvres complètes van Hendrik Conscience vanaf 1854. Van Lennep
heeft zodoende ongetwijfeld meegeprofiteerd van het succes van Conscience. Ook
zijn Ferdinand Huyck kent meerdere Franse edities: 1858, 1865 en 1871, door
hetzelfde duo vertaald. De Camera obscura van Hildebrand wordt in twee delen
vertaald, ook weer door Wocquier, en uitgegeven in respectievelijk 1856 en 1860.
De onbetwiste bestseller van de negentiende eeuw is echter de al genoemde Hendrik
Conscience, van wie zoals aangegeven tussen 1854 en 1885 de volledige werken in
het Frans verschijnen bij uitgeverij Lévy. Zoals José Lambert aangeeft, is de
belangstelling voor Conscience niet zuiver literair, maar speelt ook
‘romantisch-politieke’ beeldvorming een rol (Lambert 1980). Dit geldt, mutatis
mutandis, ook in sterke mate voor de bekendste Nederlandse schrijver van het eind
van de negentiende eeuw: Multatuli. Na een voorpublicatie in 1868 verschijnt Max
Havelaar voor het eerst in het Frans in 1876. Na een aanvankelijk gebrek aan
belangstelling worden de Havelaar en keuzes uit het overige werk algauw wapens
in de strijd van socialisten en anarchisten. Daarmee wordt Multatuli ook internationaal
eigendom: tot halverwege de twintigste eeuw zijn het voornamelijk Belgen die zijn
werk in Frankrijk zullen ontsluiten. Louis van Keymeulen presenteert in 1892 in de
Revue des Deux Mondes Max Havelaar als een autobiografie en zijn auteur als
positivistische antiautoritaire anarchist. De Nederlander Alexander Cohen, zelf
anarchist, introduceert Multatuli in het voorwoord bij de door hem vertaalde Pages
choisies (Mercure de France, 1901) als een onvermoeibare strijder tegen
kleinburgerlijke vooroordelen. Ook de inleiding van Julius Pée bij Pages choisies
de Multatuli
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(verschenen bij de socialistische uitgeverij Labor [Brussel/Parijs] in 1938) voert de
schrijver nog in de eerste plaats op als vrijheidssoldaat. Pas vanaf 1943 gaat de
belangstelling voor de literaire aspecten domineren.2.
Conscience die de Vlaamse vrijheidsstrijd incarneert, Multatuli die door een kleine
groep radicalen voor het voetlicht wordt gezet: het laat zien hoe politiek in de
negentiende eeuw een rol kon spelen in wat besproken en vertaald werd. Wellicht
ligt het ook aan de politiek getinte belangstelling van het Franse publiek dat op de
valreep van de negentiende eeuw - in 1898 en 1899 - als eerste Couperus-vertalingen
de twee romans verschijnen die met wat goede wil als zijn meest geengageerde
beschouwd mogen worden: Majesteit en Wereldvrede. De vertaling van Hooge
troeven wordt aangekondigd, maar zal nooit het licht zien. Tegenwoordig spelen
politieke motieven geen aantoonbare rol meer, tenzij men de recente vertalingen van
migrantenliteratuur (A. Benali, K. Abdolah,...) als zodanig zou willen bestempelen.
Wat wordt er in onze tijd zoal vertaald? Ruwweg interesseren de reguliere uitgevers
zich voor recente en succesvolle titels. Er zijn maar weinig auteurs van wie een (groot
deel van het) oeuvre vertaald wordt; enkele voorbeelden zijn schrijvers die inmiddels
tot de Nederlandse canon behoren als Hella Haasse, Cees Nooteboom en Hugo Claus,
maar ook van een jongere auteur als Erwin Mortier zijn na de gunstige ontvangst
van Marcel alle andere romans eveneens vertaald. Voor de uitgave van de ‘echte
klassiekers’ die niet actueel zijn of door hun auteur gepromoot kunnen worden, zijn
relatief vaak universitaire uitgevers verantwoordelijk. De Presses Universitaires
bezaten zo in de jaren '60-'70 van de vorige eeuw een collectie ‘Pays-Bas/Flandre’
en gaven een vijftiental boeken uit, van Couperus en Emants tot Teirlinck en
Walschap. Na 1975 is in deze reeks echter niets meer verschenen. Wel verschijnen
af en toe nog titels bij universitaire uitgeverijen in Straatsburg en Rijsel, samen met
Parijs de drie steden in Frankrijk waar Nederlands gestudeerd kan worden als volledige
studie. Onbekendere auteurs en de ‘marginalere’ genres poëzie en toneel, ten slotte,
verschijnen bij kleinere uitgeverijen. Deze lijken minder belang te hechten aan
strategieën en conventies en meer ruimte te geven aan waarden en interesses.

Kwantitatieve evolutie
Bibliografieën zijn zelden tot nooit volledig, en de hierna gegeven cijfers, die de
lezer zoals gezegd ook terugvindt in de grafiek, dienen dan ook meer om een indruk
te geven. Tussen 1900 en 1957 verschijnen er 94 vertalingen uit het Nederlands:
jaarlijks dus gemiddeld 1.6. Daar is welgeteld één dichtbundel bij: in 1954 vertaalt
Henri Deluy met zijn vrouw Ans en Dolf Verspoor gedichten van Adriaan
Roland-Holst, die gepubliceerd worden door Seghers. Tollens en Meerman
(Montmartre, 1812) niet meegerekend is dit, volgens mijn informatie, de eerste
gepubliceerde vertaling van een poëziebundel. Op Henri Deluy, tot op heden een
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van de voornaamste pleitbezorgers van de Nederlandse poëzie in Frankrijk, kom ik
nog terug. Van de vertaalde prozatitels dateert het overgrote deel van na 1880; de
drie auteurs die het beste scoren (drie titels of meer vertaald) zijn achtereenvolgens
Jan de Hartog, Willy Corsari en A. den Doolaard.
Tussen 1958 en 1982 verschijnen gemiddeld 2.4 vertalingen per jaar. Omdat de
bibliografieën van Van Raan steeds vijf jaar bestrijken (de eerste zelfs tien) is het
moeilijk om zonder arbeidsintensief turven een duidelijk beeld per jaar te krijgen,
maar op grond van de vijfjarencijfers lijkt er in deze periode een duidelijke dalende
lijn in het aantal publicaties te zitten. Na 1983 en met name vanaf 1986 lijkt een
voorzichtige stijging in te zetten, waarbij gezegd moet worden dat die voor een
belangrijk deel op het conto komt van J.W. van de Wetering, van wie tussen 1986
en 1990 maar liefst 15 titels vertaald worden - uit de Engelse vertaling, overigens.
Laten we die buiten beschouwing, dan komt het aantal vertalingen in 1990 voor het
eerst boven de tien uit, met een gemiddelde van 4.6 per jaar voor de periode '83-'87
en 9.2 per jaar voor '88-'92. Deze toename is vooral toe te schrijven aan het actieve
uitgeefbeleid van uitgeverij Actes Sud en aan de ontdekking van Hugo Claus. Hier
moet ik bij aantekenen dat zich onder de vertalingen uit de laatste periode ook de
eerste twee van vier lijvige delen met Claus' verzameld toneelwerk (Théâtre complet,
1990, 1992, 1993 en 1997) bevinden. Zou men de daarin opgenomen stukken allemaal
apart meetellen, zoals de database van het NLPVF doet (vreemd genoeg alleen voor
deze eerste twee delen en niet voor de volgende), dan valt het gemiddelde nog hoger
uit.3.
De oprichting van het NLPVF in 1991 heeft niet onmiddellijk een aantoonbaar
effect. Wat daarentegen wel duidelijk merkbaar resultaat geeft is de Frankfurter
Buchmesse, waar Nederland en Vlaanderen in 1993 Schwerpunkt zijn. Beide factoren
samen verklaren wel de doorzettende stijgende lijn (gemiddeld zestien vertalingen
per jaar van '93-'97 en twintig tussen 1998 en 2002. In deze laatste periode moet ook
de oprichting van het Vlaams Fonds voor de Letteren, in 1999, in consideratie worden
genomen, al dragen de vier titels voor Jan Fabre en drie voor Cees Nooteboom er
zeker ook het hunne toe bij dat 2000 een uitstekend jaar is voor de Nederlandse
literatuur in Franse vertaling. Verder moet hier de lijvige Histoire de la littérature
néerlandaise van Stouten, Goedegebuure en Van Oostrom genoemd worden, in 1999
bij Fayard verschenen, maar waarvoor het NLPVF al sinds 1992 ijverde (Wester
2002).
Een duidelijke explosie valt vervolgens waar te nemen in 2003, jaar waarin de
Nederlandstalige letteren centraal staan op de Salon du Livre in Parijs: maar liefst
55 titels. Het jaar daarop is dat weer ruim de helft minder, maar in 2005 zien we weer
een stijging naar 33: misschien een tweede-golfeffect van de Salon? Daarna ebt de
belangstelling weer wat weg. Gemiddeld verschijnen er van 2003-2007 jaarlijks
dertig titels en de laatste jaren (vanaf 2008) rond de twintig.
Uit het voorafgaande kunnen we, als we een slag om de arm houden gezien de
relatieve betrouwbaarheid van deze cijfers, opmaken dat de oprichting van de
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Stichting voor vertalingen in 1954 maar een licht effect heeft gehad op het aantal
gepubliceerde vertalingen. Die van het NLPVF in 1991 en het VFL in 1999 dragen
sterker bij aan een stijgende lijn, maar een groot verschil maken met name mede
door hen georganiseerde literaire manifestaties als de Frankfurter Buchmesse van
1993, en de Parijse Salon du Livre van 2003 waar Nederland en Vlaanderen centraal
stonden. Het gevaar met dergelijke kortdurende evenementen is dat de aandacht
verdwijnt zodra de schijnwerper weer op een ander onderwerp wordt gericht. We
zien hier echter dat ook op wat langere termijn de aantallen vertalingen zich steeds
op een iets hoger niveau handhaven dan voorheen. In dezen spelen het NLPVF en
het VFL natuurlijk een fundamentele rol. Hun institutionele bemiddeling wordt echter
ondersteund door uiteenlopende persoonlijke actoren die zeker zo belangrijk zijn en
met name een verklaring kunnen vormen voor vertalingen van strategisch minder
voor de hand liggende auteurs waar institutioneel niet zo snel ‘op ingezet’ wordt.

Uiteenlopende bemiddelaars
De rol van de passeurs, zoals men ze in het Frans noemt, is essentieel. Deze
bemiddelaars fungeren als doorgeefluik en ontsluiten de literatuur uit het Nederlandse
taalgebied voor het Franstalige publiek. Zij slechten de taalbarrière, maar ook de
cultuurbarrière tussen beide landen door hun repertoire strategisch in te zetten en
verbanden te leggen tussen het Nederlandse en het Franse literaire subsysteem.
De bemiddelaars zijn zoals gezegd op twee niveaus actief, of liever gezegd: in
twee stadia van het receptieproces. In het bovengenoemde schema van het literaire
veld van Dorleijn en Van Rees worden deze weergegeven door de dubbele pijl die
de symbolische productie met de materiële productie verbindt. In het geval van een
vertaling wordt in feite de materiële productie zowel voorafgegaan als gevolgd door
stadia van symbolische productie. De symbolische productie van literair systeem A
(de brontaal) beïnvloedt de materiële productie van systeem B (de doeltaal) waarna
weer symbolische productie in systeem B plaatsvindt (die ook weer in systeem A
kan doorwerken in de vorm van prestige). Het eerste stadium omvat de introductie
van nog niet vertaalde literatuur bij potentieel geïnteresseerde uitgevers. Het gaat
hier om het tot stand brengen van een eerste representatie van Nederlandstalige
literatuur in het algemeen of een auteur in het bijzonder. Deze introductie kan
plaatsvinden door direct contact tussen uitgeverijen, maar ook indirect, bijvoorbeeld
doordat eerst via de pers de interesse van het publiek wordt opgewekt.
Vervolgens laten we hier gemakshalve de stepping stone van het eigenlijke
vertaalproces buiten beschouwing, omdat de vertaler in die fase de enige ontvanger
van een tekst is. Wel is hij uiteraard degene die van de originele tekst een product
maakt dat voor receptie door het publiek geschikt is, en dat afgeronde product staat
dan ook centraal in het tweede stadium: vertaalde literatuur bij het publiek
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bekend maken. Na en naast de gebruikelijke promotie door de uitgever kunnen ook
hier andere figuren en instanties een rol spelen, waarvan de belangrijkste functie is
kennis en representaties te creëren, dat wil zeggen: de informatie te verstrekken die
de lezers in staat stelt auteur en vertaling te contextualiseren, en zich een oordeel te
vormen door aan deze context te refereren, met andere woorden: hen in te passen in
hun repertoire.
Ik zal aan de hand van een aantal voorbeelden uiteenzetten welke verschillende
soorten actoren in bovenstaande stadia een rol kunnen spelen. Een scheiding op
componenten is niet mogelijk, omdat doorgaans zonder diepgravend documentair
onderzoek nauwelijks te zeggen is welke aspecten het strategisch repertoire
domineren. Wel lijkt de algemene tendens te zijn dat institutionele actoren de nadruk
leggen op strategie en conventie, individuele actoren op waarden en interesses. Omdat
veel bemiddelaars een bijdrage leveren aan het toekennen van symbolische waarde
aan zowel het nog onvertaalde als het vertaalde boek, is het eigenlijk ook niet goed
mogelijk om mijn betoog op grond van de twee onderscheiden fases te structureren.
Wel werd vroeger (tot en met de eerste helft van de twintigste eeuw) vooral het
eerste stadium gedomineerd door tweetalige Belgen. Vaak ging het dan om vertalers
in een dubbelrol. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan de al eerder genoemde
pleitbezorgers en vertalers van Multatuli, die in tijdschriften en boeken inleidingen
op zijn werk en over zijn leven publiceerden, maar ook aan iemand als vertaalster
Maddy Buysse (1908-2000), schoondochter van de schrijver, die tot in de jaren '70
van de vorige eeuw een groot aantal uiteenlopende schrijvers als Claus, Daisne,
Michiels, Corsari, Vandeloo, Fabricius, Hamelink, Geeraerts en Reve vertaalde en
vooral: die deze bij vooraanstaande uitgevers als Gallimard wist onder te brengen,
dankzij haar goede contacten in de Parijse uitgeverswereld. Volgens Reine Meylaerts
nam Maddy Buysse met negentien vertaalde titels 10% van de naoorlogse
vertaalproductie voor haar rekening (Meylaerts 2009). Op grond van onze cijfers
moeten we dit aandeel iets lager inschatten, maar het geeft wel aan hoezeer Buysse
een centrale positie innam. Overigens voert Manteau-biograaf Kevin Absillis haar
op zijn blog over de uitgeefster ook op als de literair agente die de vertaalrechten op
Bonjour tristesse van Françoise Sagan aan Manteau verkocht (Absillis 2010).
Ongetwijfeld is het niet bij dit ene boek gebleven. Ook in de receptie van Franse
literatuur in Nederland heeft zij dus een rol gespeeld.
De laatste decennia zijn er, naast Belgische, ook steeds meer Franse vertalers.
Uiteraard komt het voor dat een titel op hun instigatie door een uitgever wordt
aangekocht en vervolgens door hen vertaald, maar een aantal van hen heeft daarnaast
nog een andere bemiddelende functie die het receptieproces beïnvloedt en sterk
bijdraagt aan de uitbreiding van kennis en representaties van Nederlandstalige
literatuur. Zo is Henri Deluy, zoals we zagen vertaler van een van de eerste
dichtbundels in 1954, ook en vooral sinds 1958 de drijvende kracht achter het literaire
tijdschrift Action poétique. Zijn persoonlijke affiniteiten en contacten met
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de Vijftigers hebben door de jaren heen herhaaldelijk hun neerslag gevonden in
verschillende artikels en vertalingen in het blad, waar in het tweehonderste nummer
zelfs een inventariserend overzichtsartikel aan gewijd werd (Cunin 2010). De laatste
jaren besteedt Deluy ook aandacht aan hedendaagse dichters, en onlangs is een door
hem samengestelde bloemlezing van moderne Nederlandse poëzie verschenen.
Hoewel Action poétique een bescheiden oplage heeft, geniet het met name in het
circuit van kleinere uitgeverijen bekendheid en erkenning.
Een ander soort vertaler-redacteur is Philippe Noble, niet alleen vertaler van onder
anderen Cees Nooteboom en Harry Mulisch, maar ook verantwoordelijk voor de
collectie ‘Lettres néerlandaises’ bij Actes Sud, waar hij als zodanig een duidelijke
institutionele invloed uitoefent. Actes Sud is daarmee een van de weinige uitgeverijen
die voor de ‘ontdekking’ en beoordeling van Nederlandse literatuur niet volledig
afhankelijk is van derden (externe bemiddelaars) of van Engelse of Duitse vertalingen
en samenvattingen. Ook Gallimard verkeert in deze benijdenswaardige positie: daar
heeft redacteur Jean Mattern zich zuiver uit belangstelling voor onze letteren het
Nederlands eigen gemaakt.
Ten slotte moeten we bij de traducteurs-introducteurs, zoals Pascale Casanova
ze noemt, ook Daniel Cunin vermelden, die op zijn blog over de Nederlandse en
Vlaamse literatuur4. niet alleen recente vertalingen signaleert, maar ook vergeten
publicaties uit negentiende en twintigste-eeuwse tijdschriften opzoekt en (deels)
digitaal toegankelijk maakt, en een schat van informatie verstrekt over tal van
schrijvers, waar iedereen die informatie zoekt op de Franse Google algauw bij
terechtkomt.5. Hij begeeft zich hiermee op een terrein dat het midden houdt tussen
een literair tijdschrift en literaire kritiek.
Naast individuen verschaffen ook verschillende instanties Frankrijk toegang tot
de Nederlandse literatuur. Allereerst zijn dat natuurlijk het NLPVF (nu Nederlands
Letterenfonds) en het Vlaams Fonds voor de Letteren, op wier rol ik hierboven al
kort inging. De internationale boekenbeurzen zijn slechts de speerpunt van hun
inspanningen om de belangrijkste auteurs van het moment ook in het buitenland te
introduceren. Daarnaast heeft hun relatief royale subsidiebeleid indirect natuurlijk
ook een aanmoedigend effect op uitgevers die aarzelen om in zee te gaan met een
onbekende auteur uit een onbekende taal.
Meer specifiek van belang voor de Nederlands-Franse betrekkingen is de Prix des
Phares du Nord, een in 2006 door het NLPVF in het leven geroepen tweejaarlijkse
prijs voor vertalers naar het Frans, achtereenvolgens toegekend aan Philippe Noble,
Annie Kroon, Anita Concas en Bertrand Abraham. Deze prijs wordt uitgereikt op
het Institut Néerlandais in Parijs. Op dit cultureel instituut worden regelmatig literaire
programma's georganiseerd, waarbij zowel recent vertaalde als nog onbekende
schrijvers betrokken kunnen zijn. Een van de formules bestaat eruit naast Nederlandse
en Vlaamse ook Franse auteurs uit te nodigen wiens werk thematisch of stilistisch
bij elkaar aansluit. De moderatoren zijn vaak afkomstig uit Franse journalistieke of
literaire kringen. Door dit dwarsverband te
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leggen en ook door bij de Fransen bekende namen met de programmering te
associëren, levert het Institut Néerlandais een belangrijke bijdrage aan het creëren
van een context waarin de uitgenodigde Franse critici en lezers de Nederlandse
auteurs kunnen plaatsen. Het leespubliek krijgt referentiepunten om het werk aan te
kunnen toetsen.
Op het gebied van de poëzie moet in dit kader zeker de naam van Erik Lindner
nog genoemd worden, achtereenvolgens een institutionele en een individuele
bemiddelaar. Hij verzorgde tussen 1998 en 2003 literaire progamma's voor het
instituut en als Nederlandse dichter, wonend in Parijs, slaagde hij er als geen ander
in contacten te leggen met en bruggen te slaan naar de eigentijdse Franse poëzie.
Zijn institutionele activiteiten mondden in 2003 uit in de samenstelling, met Henk
Pröpper, van een bloemlezing van hedendaagse Nederlandse dichters, Le verre est
un liquide lent. Individueel was Erik Lindner als dichter in 2004 betrokken bij een
Import/Export-atelier, georganiseerd door het Centre International de Poésie Marseille
(cipM). In het kader van deze min of meer tweejaarlijks georganiseerde ateliers
werken drie Franse en drie buitenlandse dichters, meestal afkomstig uit mediterrane
landen maar in 2004 uit Amsterdam, samen aan de vertaling van elkaars gedichten.
Vervolgens wordt een tweetalige bundel gepubliceerd en publiek gepresenteerd; in
dit geval in 2006 bij het cipM en bij Perdu in Amsterdam. Dergelijke in letterlijke
zin grensoverschrijdende initiatieven, waarbij het publiek met de auteurs in den vleze
kennis kan maken, vormen ongetwijfeld een belangrijke stimulans voor de interesse
voor buitenlandse literatuur. Via informele betrekkingen blijft Lindner een vraagbaak
en referentie voor Franse uitgevers die geïnteresseerd zijn in Nederlandse poëzie.
Franse schrijvers kunnen ook een rol van betekenis spelen in de receptie van een
vertaling, in zoverre hun eigen prestige ze een zekere autoriteit verleent en hun
waardering voor een vertaling opgevat wordt als een bewijs voor de littérarité
(Casanova 1999), de literaire waarde ervan. Hun symbolische productie werkt dan
als een laissez-passer dat de deuren opent voor de onbekende Nederlandse schrijver.
Dit aspect van de receptie was in de negentiende eeuw al essentieel, toen bijvoorbeeld
een toonaangevend criticus van Poolse origine, Teodor de Wyzewa, als een van de
eersten aandacht besteedde aan de verschillende Europese literaturen, en schrijvers
als Van Eeden, Hélène Schwarz en Couperus introduceerde in zijn bijdragen aan
onder andere de Revue des Deux Mondes.
In 1901 schrijft de veelgelezen Anatole France het voorwoord bij de eerder
genoemde keur uit het werk van Multatuli, waarin hij deze een Hollandse Voltaire
noemt. Twintig jaar later verschijnt De kleine Johannes met een voorwoord van
Nobelprijswinnaar Romain Rolland, met wie Van Eeden via de pacifistische
Forte-Kreis bevriend was geraakt. Het boek beleeft in één jaar vier drukken; zelfs
als de oplage klein was, mag dit toch wel als een indicatie van een zeker succes
beschouwd worden.
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Soms wordt een schrijver bewerker of vertaler. Dit was het geval van Jean Giono,
die gehoor gaf aan het verzoek Vondels Jozef in Dothan te bewerken voor een
opvoering in 1952. Walter Thys heeft in Vondel et la France het kennelijk gebrek
aan enthousiasme beschreven waarmee Giono dit karweitje op zich nam (Thys 1988).
Ook de reacties in de pers waren gemengd. Desondanks zijn ongetwijfeld de lezers
van Giono nagenoeg de enigen die heden ten dage nog wel eens Vondel lezen in het
Frans.
Een recenter en positiever voorbeeld van de rol die een schrijver kan spelen, ten
slotte, is de paginagrote recensie die Milan Kundera in 2007 publiceert in de
boekenbijlage van Le Monde over de bijna een jaar eerder hervertaalde Donkere
kamer van Damokles van W.F. Hermans. Kundera's lovende artikel werd zo veel
besproken dat het ongetwijfeld de totale stilte in de pers in de maanden na verschijning
van de vertaling in één keer gecompenseerd heeft.

Conclusie
Hoewel sommige auteurs door de jaren heen zeer veel vertaald zijn - ik denk dan
bijvoorbeeld aan Hugo Claus, Hella Haasse of Cees Nooteboom, genieten ze bij het
grote publiek nog steeds geen echte naamsbekendheid. De Nederlandse literatuur is
relatief perifeer gebleven. In het repertoire van de Franse lezer is nog geen duidelijk
omlijnde representatie tot stand gekomen, zoals dat wel het geval is voor klassieke
buitenlandse referenties als de negentiende-eeuwse Russen, en recenter de Italiaanse
en Zweedse (thriller-)literatuur. Dat in veel boekwinkels de Nederlandse auteurs op
het plankje nordique (Scandinavisch) prijken is symptomatisch voor dit gebrek aan
een duidelijk eigen gezicht.
Uit het voorgaande moge blijken dat wie de Nederlandse letteren zichtbaar wenst
te maken in het buitenland niet kan volstaan met een officieel vertaalbeleid of
promotie door de uitgeverijen. In het receptieproces vervullen ook op een minder
geïnstitutionaliseerd niveau allerlei soorten literaire relaties een belangrijke functie.
Zeer uiteenlopende actoren - vertalers, redacteurs, journalisten, schrijvers,... beïnvloeden de kwalitatieve en kwantitatieve vertaalcontacten tussen Nederland en
Frankrijk. Zij dragen ertoe bij dat de bronteksten in de context van een repertoire
geplaatst worden, dat de Nederlandse literatuur een gezicht krijgt, een identiteit,
waaraan de Franse lezers vervolgens een waardeoordeel kunnen verbinden. Hun
persoonlijke affiniteiten zijn vaak de voornaamste drijfveer die hun strategieën
determineert.
Natuurlijk hoopt iedere Franse uitgever dat de door hem aangekochte Nederlandse
bestseller eenmaal vertaald naar een minder perifere taal de nieuwe Stieg Larsson
zal blijken te zijn en hem een kassucces op zal leveren. Die internationale doorbraak
is iedere Nederlandse en Vlaamse schrijver gegund, maar tot het zover is, blijft de
Nederlandstalige literatuur afhankelijk van de inzet en persoonlijke contacten van
de exporteurs/importeurs in letteren om de stijgende lijn van verta-
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lingen uit het Nederlands door te zetten. Dat ook het voortbestaan van Nederlands
onderwijs aan Franstaligen en vice-versa in dit verband essentieel is, lijkt me een
vanzelfsprekende bijkomstigheid.
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Eindnoten:
1. Voor een aanzet, zie Meylaerts 2009 en eerder ook al Lambert 1980.
2. Voor meer details over de receptie van Multatuli in het Franse taalgebied, zie Andringa 2007.
3. Deze verzamelde werken verschijnen bij een Zwitserse uitgeverij, L'Age d'Homme uit Lausanne.
Omdat deze in Frankrijk uitermate goed gedistribueerd wordt, heb ik hun publicaties toch
meegerekend als relevant voor de Franse markt.
4. Zie http://flandres-hollande.hautetfort.com/, laatst geraadpleegd 29-2-2012.
5. Zie voor een verslag van zijn ontdekkingsreis door de Nederlandse letteren ook De Revisor
2011(1).
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Contrastieve fraseologie en corpora: een experiment met de zee / la
mer
Jean-Pierre Colson (Institut libre Marie Haps, Brussel / Université
catholique de Louvain)
Phraseology, the study of all categories of set phrases, has now come to
be seen as a major research field within linguistics. It also shows a clear
relationship with many aspects of corpus linguistics and construction
grammar. Some of the most interesting features of phraseology come from
a contrastive perspective: the comparison between set phrases in two or
more languages. While there is a general agreement that the phraseology
of one particular language will be influenced by its culture and traditions,
the precise methodology that should be used for contrastive phraseology
remains uncertain. In this paper we report the results of an experiment
designed to assess whether automated programs, applied to large linguistic
corpora, will enable us to extract conclusive evidence for contrastive
phraseology. The scope of the experiment is limited to phrases in
combination with la mer (French) / de zee (Dutch). The results suggest
that the recourse to automated tools is quite useful, while some aspects
still have to be dealt with by traditional dictionary search. As far as the
case study is concerned, sea phrases in Dutch and French appear to display
fewer differences than might have been expected from the historical and
cultural background of both languages.

Inleiding
Fraseologie, de studie van vaste verbindingen in de brede zin, is nu een belangrijk
onderzoeksgebied geworden binnen de linguïstiek. Er zijn internationale naslagwerken
beschikbaar over de theoretische en praktische aspecten van deze discipline (onder
andere Burger, Dobrovol'skij, Kühn & Norrick 2007, Granger & Meunier 2008). Er
bestaat bovendien een Europese vereniging voor fraseologie, Europhras,1. waarvan
de tweejaarlijkse colloquia telkens meer dan 300 onderzoekers uit alle Europese
landen, maar nu ook steeds meer uit andere continenten aantrekken. In 2010 werd
ook een internationaal tijdschrift van formaat over fraseologie opgericht: Yearbook
of Phraseology2. (Mouton de Gruyter), met voornamelijk Engelstalige bijdragen.
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Om al die redenen heeft de fraseologische stroming, die oorspronkelijk vooral op
het werk van Russische en Duitse taalkundigen steunde, steeds meer weerklank in
de internationale wetenschappelijke gemeenschap, dankzij publicaties in andere talen
zoals het Engels, het Frans, en ook het Spaans. De laatste jaren werden in Spanje
namelijk verschillende colloquia over fraseologie gehouden (onder meer Europhras
2010 aan de universiteit van Granada). Daar blijft het niet bij: in het kader van de
Europhrasvereniging, haar colloquia en publicaties worden er bruggen geslagen met
andere theoretische stromingen waarin ook de woordcombinaties (en niet de
afzonderlijke woorden) centraal komen te staan. Het gaat in de eerste plaats om de
corpuslinguïstiek, vooral de richting die trouw is gebleven aan het Sinclairiaanse
idiom principle (het idiomatisch principe, Sinclair 1991). Dat algemene principe
luidt dat ongeveer de helft van alle teksten bestaat uit vaste verbindingen in de brede
zin. Zoals Hüning (2007) er terecht op wijst sluit ook de constructiegrammatica
(Goldberg 1995; Croft 2001) nauw aan bij de fraseologie. Simpson-Vlach en Ellis
(2010) beamen het belang van de fraseologie in deze theorieën en in die van Tomasello
(1998, 2003). Voor de constructiegrammatica en voor Tomasello spelen de
kant-en-klare formules van de taal de rol van drijvende kracht bij het opbouwen van
de grammatica en bij het taalleerproces. Zo zal een kind bij het horen van formules
als Leg het boek op tafel op den duur een complex netwerk van betekenissen maar
ook van vaste verbindingen kunnen opbouwen.
Een van de grondbeginselen van de fraselogische stroming is dat taal grotendeels
berust op structuren die door het gebruik en de cultuur van een bepaalde
taalgemeenschap gefixeerd werden. In de Franse taalkunde werd uitvoerig aandacht
besteed aan de kenmerken van le figement (gefixeerdheid: voor een overzicht, zie
Mejri 2003). Omdat cultuur een sleutelrol speelt bij het ontstaan van vaste
verbindingen, is het ook geen wonder dat fraseologische studies algauw een
vergelijkend karakter kregen. Contrastieve fraseologie (Colson 2008) is een breed
onderzoeksveld, met aandacht voor systematische verschillen tussen talen op het
gebied van vaste verbindingen.
Uit het voorgaande blijkt al dat één van de moeilijkste aspecten van fraseologie
precies te maken heeft met de zeer uiteenlopende terminologie. Wat is immers het
verschil tussen vaste verbindingen, collocaties, idiomen, clichés, formules? Bij gebrek
aan een consensus over de ideale definitie van een vaste verbinding, zullen we in
deze bijdrage uitgaan van de definitie van Burger (1998; zie ook Colson 2010a). Een
vaste verbinding (in het Duits Phraseologismus, in het Frans phraséologisme, in het
Engels set phrase of fixed expression) beantwoordt aan de volgende criteria:
- Polylexicaliteit: een constructie van minstens twee woorden. Voor talen als
Nederlands en Duits (die veel samenstellingen tellen) kan men dit begrip
uitbreiden tot minimaal twee vrije morfemen. Op die manier kunnen sterk
figuurlijke samenstellingen als dwarsligger, boosdoener, of buitenbeentje tot
het domein van de fraseologie worden gerekend.
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- Gefixeerdheid: de elementen waaruit de vaste verbinding bestaat kunnen niet
door andere worden vervangen. Dit principe moet echter met een korrel zout
worden genomen, want twee vrij frequente uitzonderingen hierop zijn:
- variatie: in de meeste talen bestaan (vaak regionale) varianten op
vaste verbindingen (bijvoorbeeld beroep doen op in Vlaanderen, in
plaats van een beroep doen op);
- modificatie: om een bepaald effect te bereiken kunnen veel
(semantische) vaste verbindingen door een contextueel element
worden uitgebreid, zoals in iets met een stevige korrel zout nemen.

Deze twee kenmerken zijn voldoende om van fraseologie in de brede zin te kunnen
spreken. Heeft men het over fraseologie in de strikte zin, dan komt er nog een derde
criterium bij:
- Idiomaticiteit: de betekenis is figuurlijk of niet-compositioneel. De betekenis
van het geheel is met andere woorden meer dan de som van de aparte
betekenissen van de verschillende elementen die de vaste verbinding vormen.
Zelfs op het niveau van samenstellingen kan dit principe gemakkelijk worden
toegepast, bijvoorbeeld in paardenstaart, melkkoe.

Vaste verbindingen vallen onder drie grote categorieën (Burger 1998; Colson 2010a):
- Grammaticale vaste verbindingen (bijvoorbeeld nu en dan, tot en met).
- Communicatieve vaste verbindingen (zeg het maar, graag gedaan).
- Semantische vaste verbindingen: collocaties (hevige kritiek, donkere kamer),
halfidiomen (een beroep doen op), idiomen of frasemen (de pijp aan Maarten
geven).

Binnen de fraseologie wordt het begrip collocatie gebruikt voor zwak idiomatische
vaste verbindingen (Burger 1998). In de corpus- en computerlinguïstiek, daarentegen,
wordt collocatie meestal op statistische wijze gedefinieerd: een collocatie is een
combinatie van twee of meer woorden waarvan het samentreffen hoger is dan wat
op basis van het toeval verwacht zou worden (Hoey 1991). In die brede opvatting is
collocatie een overkoepelende term die meer met het algemene begrip vaste
verbinding correspondeert.
In deze bijdrage gaan we uit van de definitie van Burger (1998), die ook door de
meeste woordenboeken wordt toegepast: een collocatie is een zwak idiomatische
vaste verbinding van twee of meer woorden (of van vrije morfemen als ook aandacht
besteed wordt aan het fraseologische karakter van samenstellingen). In de huidige
stand van het fraseologisch onderzoek moet de taalkundige zich met deze
werkdefinitie tevredenstellen, in afwachting van aanvullende studies over de
verhoudingen tussen gefixeerdheid, frequenties en statistische significantie. Voor
sommige grensgevallen hangt de beslissing over het al dan niet collocatieve karakter
af van het taalgevoel van de moedertaalsprekers.
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Tot de hoofdproblemen waarmee contrastieve fraseologie te kampen heeft, moeten
ook de bronnen van vaste verbindingen gerekend worden. Om vaste verbindingen
in twee talen met elkaar te kunnen vergelijken, moet je immers eerst over een zo
volledig mogelijke lijst van vaste verbindingen beschikken. Bestaan er vrij
betrouwbare lijsten van idiomatische uitdrukkingen in woordenboeken, voor
collocaties (zwak idiomatische constructies) ligt dat heel wat anders. Al bestaan er
heel nuttige naslagwerken (zoals De Kleijn 2003 voor het Nederlands), een volledige
lijst zal waarschijnlijk nooit tot stand komen. In afwachting van supergrote databanken
van collocaties in alle talen, moet de contrastieve fraseologie dan ook een gedeeltelijk
onbekend gebied verkennen: dat van alle verschillen in het fraseologisch gedrag van
twee of meer talen. Deze op het eerste gezicht onmogelijke opdracht heeft (behalve
culturele en wetenschappelijke nieuwsgierigheid) een niet te onderschatten praktisch
nut: het vertalen. Een goede beheersing van de fraseologie van de bron- en doeltaal
is immers onontbeerlijk voor een geslaagde vertaling. Contrastieve fraseologie kan
bovendien een rol spelen bij een meer objectieve evaluatie van vertalingen, en zou
zelfs een steentje kunnen bijdragen aan de verbetering van de automatische
vertaalprogramma's (Colson 2010a).
In dit artikel komt één belangrijk aspect van de contrastieve fraseologie aan de
orde: het nut van geautomatiseerde methoden bij het verzamelen van het
bronmateriaal. Het gaat ook om een case study: de gelijkenissen en verschillen in de
fraseologische omgeving van respectievelijk la mer en de zee. Onze keuze viel op
de zee en zijn Franse tegenhanger, omdat de maritieme traditie een bekend aspect is
van de Nederlandse cultuur.

Onderzoeksvragen
In het kader van deze gevalsstudie zullen we proberen een antwoord te vinden op de
volgende onderzoeksvragen:
a. Hoe kun je met behulp van geautomatiseerde computerprogramma's aan een
corpus gegevens ontlenen voor fraseologisch onderzoek? En hoe verhouden die
resultaten zich tot gegevens uit meer traditionele bronnen (woordenboeken)?
b. Welke inzichten geven de aldus verkregen resultaten van la mer en de zee voor
de contrastieve fraseologie?

Methodologie
Het opzoeken van systematische fraseologische verschillen tussen talen is een
bijzonder moeilijke opdracht, omdat het verzamelen van een lange lijst van gegevens
met de hand en het woordenboek tijdrovend is, en bovendien aanleiding geeft tot
een niet geringe graad van subjectiviteit bij de selectie en de classificatie. In dit
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artikel willen we daarom nagaan of een geautomatiseerde methode uitsluitsel biedt.
Onderzoek heeft aangetoond (Moon 1998; Colson 2007) dat fraseologie helaas
erg grote corpora vereist om bruikbare resultaten voort te brengen. Een concreet
voorbeeld kan deze probleemstelling nog verduidelijken. Stel dat we zeer
gedetailleerde fraseologische informatie willen verzamelen (frequentie, context,
syntactische of pragmatische kenmerken, enz.) over de bekende Nederlandse
uitdrukking in zee gaan met. Hoe groot moet dan het corpus ongeveer zijn om daaruit
nuttige informatie te kunnen afleiden? Nemen we bijvoorbeeld een Nederlands corpus
van 43 miljoen woorden (NRC 1993-1994).3. De resultaten zien er als volgt uit:4. 27
treffers voor in zee gaan met in SOV-volgorde en 4 in SVO-volgorde, dus 31 treffers
voor de totale frequentie. En dan gaat het nog om een vrij gebruikelijke uitdrukking.
Bij gebrek aan beter is de contrastieve taalkunde eigenlijk op internet aangewezen
om toegang te krijgen tot veel meer contexten voor vaste verbindingen (Colson 2007).
Een tussenoplossing bestaat erin een geselecteerd webcorpus te gebruiken,
bijvoorbeeld het Dutch Web Corpus van 125 miljoen woorden dat via het bekende
programma Sketch Engine5. kan worden geraadpleegd. Het gaat daarbij weliswaar
om webmateriaal, maar de selectiemethodes, de uiteenlopende bronnen en de kwaliteit
van de teksten beantwoorden aan de hoogste normen van de corpuslinguïstiek (voor
de manier waarop het corpus samengesteld werd, zie Baroni, Bernardini, Ferraresi
& Zanchetta 2009). Van cruciaal belang voor het experiment is uiteraard dat we van
een vergelijkbaar corpus uitgaan voor het Frans, met ongeveer hetzelfde aantal
woorden (tokens). Dit kan ook met behulp van de Sketch Engine, waarmee een
soortgelijk Frans webcorpus wordt aangeboden (French Web Corpus), van dezelfde
omvang.
In het kader van deze bijdrage beperken we ons tot de werkwoorden, adjectieven
en idiomen in de fraseologische omgeving van de zee en la mer. Voor de werkwoorden
maken we gebruik van de Sketch Engine, die via internet een kant-en-klaar statistisch
beeld geeft van de woordcombinaties. Deze tool brengt zogenoemde Word Sketches
(woordschetsen) tot stand: voor een lemma dat opgezocht wordt, biedt de tool een
aantal tabellen die elk met een syntactisch patroon corresponderen (bijvoorbeeld
subject of, modifier, te + inf, and/or, pp obj, enzovoort). Per tabel wordt dan een lijst
van woorden aangegeven, die volgens de statistische associatie gerangschikt worden
(zo komt bij de zee in het patroon te + inf het lemma drijven in rang 1, met een
frequentie van 9 op het Dutch Web Corpus (125 miljoen woorden) en een
LogDice-score van 7.42, de hoogste waarde in deze tabel. De LogDice-score6. is een
van de meer dan dertig scores die gebruikt kunnen worden om de statistische associatie
van binaire woordcombinaties te meten (voor een overzicht, zie Evert 2004). Het
gaat daarbij niet om scores die een statistische significantie hebben: de waarden die
men verkrijgt hebben op zich geen mathematische waarde. Alleen kan men op basis
van de hogere scores een drempel (threshold) vastleggen om het
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verschil te maken tussen zeer vaste associaties (statistische collocaties) en meer vrije
combinaties. Dit kan alleen op experimentele wijze gebeuren, per taal en per corpus.
De statistische extractie van collocaties werd ook op theoretische gronden
bekritiseerd (Heid 2007), maar het is ons in deze bijdrage te doen om een vergelijking
tussen Nederlandse en Franse fraseologie, en deze methode biedt het voordeel dat
ze objectief, reproduceerbaar en voor beide talen identiek is. Afgezien van de
statistische scores, maakt de Sketch Engine ook gebruik van onbetwistbare gegevens,
namelijk de frequenties.
Voor het opzoeken van adjectivische collocaties biedt de Sketch Engine erg magere
resultaten: amper zeven adjectieven in combinatie met het lemma de zee (afgezien
van geografische termen zoals Kaspische Zee): ondiep, open, blauw, woest, vol, ruw,
kalm. We zullen daarom gebruik maken van een experimenteel model (Colson 2010b),
dat collocaties extraheert op basis van de gemiddelde nabijheid tussen woorden
binnen een bepaald venster. Op die manier kan een Proximity Score (PR) berekend
worden, dat samenvalt met het percentage van onmiddellijke nabijheid tussen woorden
binnen een bepaald venster (voor een volledige beschrijving van de methode, zie
Colson 2010b). Concreet kan worden uitgegaan van de API (Application
Programming Interface) van een zoekmachine (Yahoo, Bing) om automatische
zoekopdrachten te sturen via Internet, maar ook van een traditioneel corpus (van
minstens honderd miljoen woorden) om de gemiddelde graad van nabijheid tussen
woorden te meten. Voor de extractie van collocaties met behulp van Yahoo levert
deze methode een hoge graad van nauwkeurigheid (precision) en ook van recall
(Colson 2010b). De nauwkeurigheid (precision) van een statistische score voor de
extractie van collocaties is de mate waarin een hoge score inderdaad met een collocatie
correspondeert, terwijl de recall nagaat of door middel van de score ook alle
collocaties werden herkend.
Voor de PR-score berust de berekening op de gemiddelde graad van nabijheid
tussen de elementen die een combinatie samenstellen. Stel dat we ons afvragen of
bruisende zee een vaste verbinding is (in dit geval een collocatie), dan kunnen we
alle offsets (posities in een computerbestand) van bruisende en zee met elkaar
vergelijken. Nemen we bijvoorbeeld een venster van 100 woorden, dan kunnen we
nagaan wat het percentage is van de combinatie bruisende zee (naast elkaar) in een
venster waarbij maximaal 50 woorden tussen bruisende en zee kunnen staan. Evenals
de LogDice-score heeft dat percentage geen statistische betekenis (in de zin van
significantie), maar stelt ons wel in staat een experimentele drempel te bepalen voor
de vastheid van combinaties. De snelste manier om deze methode toe te passen is
van Internet uit te gaan, want een zoekmachine biedt heel snel een groot aantal
contexten.
Idiomen of frasemen (Burger et al. 2007) vormen zoals bekend de top van de
idiomatische ijsberg. Ze worden gekenmerkt door hun figuurlijke en/of
niet-compositionele betekenis.
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Idiomen vertonen een vrij lage frequentie in taalcorpora. Ze kunnen daarom moeilijk
onderworpen worden aan een automatische extractie. Ook hier levert de Sketch
Engine geen bruikbare resultaten, en de PR-score zou in dit geval weliswaar gebruikt
kunnen worden, maar dan zouden alle posities (tenminste 6) voor en na het zoekwoord
moeten worden nagegaan, wat heel wat tijd in beslag zou nemen. Voor een snel
overzicht van de idiomatische combinaties is de contrastieve taalkundige dus op de
traditionele naslagwerken aangewezen, in dit geval de Grote Van Dale (Den Boon
& Geeraerts 2005) en Le grand Robert (Rey 2001).

Resultaten en bespreking
Werkwoorden in combinatie met de zee en la mer
Kijken we naar alle werkwoorden die door het programma uit het corpus werden
gehaald, dan komen we voor het Nederlands tot de volgende lijst:
(1a) begrenzen, behouden, bereiken, beschermen, dragen, drijven, gaan,
genieten, gooien, hebben, kunnen, laten, maken, omringen, overspoelen,
vinden, zien, zwemmen.
Voor het Frans toverde de Sketch Engine de volgende werkwoorden te voorschijn:
(1b) affronter, aller, apporter, baigner, border, bouillonner, briser,
commencer, contempler, déferler, démonter, devenir, dominer, éciumer,
être, fendre, franchir, gronder, grossir, infester, longer, mêler, monter,
obéir, passer, polluer, prendre, regarder, reprendre, rouler, scruter,
sembler, sillonner, soulever, surplomber, survoler, tourmenter, traverser,
veiller, venir, voir.
Het geautomatiseerde programma biedt interessante resultaten, maar voorzichtigheid
is toch geboden bij de interpretatie ervan. De collocaties (deze term wordt door de
Sketch Engine gebruikt) die men op die manier verkrijgt berusten alleen op één
statistische score, in dit geval de LogDice score (zie noot 6). In deze benadering is
de statistiek de theoretische grondslag voor het begrip collocatie. De keerzijde van
de medaille is dat andere statistische scores ook verschillende lijsten van collocaties
zullen opleveren (Evert & Krenn 2001).
Voor de contrastief fraseoloog zijn dergelijke gegevens wel nuttig, maar een
vergelijking met de naslagwerken blijft uiteraard onontbeerlijk. Een uitvoerige
bespreking van alle beschikbare woordenboeken valt buiten het bestek van deze
bijdrage. We zullen ons beperken tot de verbale collocaties die voor respectievelijk
de zee en la mer opgenomen werden in twee betrouwbare woordenboeken van
collocaties: het Combinatiewoordenboek (De Kleijn 2003) en het Robert / Dictionnaire
des combinaisons de mots (Le Fur 2007). Het eerste werk berust vooral op taalgevoel
en het gebruik van naslagwerken, terwijl het tweede volgens de auteurs ook gebruik
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maakte van taalcorpora. In beide gevallen berust de eindselectie op een keuze door
de lexicografen.
Het combinatiewoordenboek vermeldt de volgende verbale vormen die met zee
kunnen voorkomen: ligt ergens, stroomt uit, golft, deint, kotst, kolkt, schuimt, vriest
dicht, bevriest, verzwelgt iets, kiezen, overvaren, oversteken, in zee vallen, in zee
terechtkomen, in zee geraken, in zee storten, op zee drijven, overbevissen, leegvissen.
Het valt meteen op dat deze lijst helemaal niet samenvalt met de onder (1a) vermelde
resultaten op basis van de Sketch Engine, waarin werkwoorden staan die in heel wat
contexten kunnen opduiken, zoals dragen, gaan, gooien, zien, en ook
hulpwerkwoorden: hebben, kunnen, laten, maken.
In combinatie met la mer vermeldt Le Fur (2007) de volgende werkwoorden:
scintiller, écumer, baigner, monter, se soulever, se creuser, gronder, moutonner,
s'agiter, avancer, emporter, engloutir, calmir, descendre, se calmer, reculer, se
retirer, avoir vue sur, dominer, faireface à, surplomber, tourner le dos à, longer,
traverser, naviguer, reprendre.
We kunnen vaststellen dat slechts negen van de 42 Franse werkwoorden die door
de Sketch Engine uit het corpus werden gehaald (zie lijst onder 1b) ook in het Le Fur
(2007) zijn opgenomen. Het totaal aantal werkwoorden ligt in dit geval ook iets hoger
dan in De Kleijn (2003) voor het Nederlands, maar het verschil in aantal is minder
duidelijk dan met de Sketch Engine.
Bij de vergelijking van de resultaten van de Sketch Engine voor de zee en la mer
dringt zich een eerste vaststelling op: het totaal aantal treffers voor de lemma's de
zee / la mer op de twee vergelijkbare webcorpora ligt veel hoger voor het Franse
lemma (19784) dan voor de Nederlandse tegenhanger (11260).
Ook het verschil tussen het aantal werkwoorden in de twee talen valt in dit monster
op (18 werkwoorden in het Nederlands tegenover 42 in het Frans). Verder kan
opgemerkt worden dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse werkwoorden
hoogfrequente basiswoorden zijn. Voor het Frans geldt dat veel minder: in de lijst
staan tal van specifieke, metaforische werkwoorden die niet tot de basiswoordenschat
behoren (onder andere affronter, baigner, border, bouillonner, déferler, écumer,
fendre, gronder, infester, longer, scruter, sillonner, surplomber, tourmenter). Men
herkent daarin een aantal typisch Franse collocaties, bijvoorbeeld une ville baignée
par la mer (een stad aan zee), sillonner les mers lointaines (de verre zeeën bevaren).
De Word Sketch blijkt in dit geval een bevestiging te zijn van de voorkeur van het
Frans (en van de Romaanse talen) om collocaties te vormen op basis van specifieke,
metaforische werkwoorden, terwijl de Nederlandse collocaties meer
basiswerkwoorden bevatten.
Hetzelfde resultaat levert de vergelijking van de verbale collocaties in
respectievelijk De Kleijn (2003) en Le Fur (2007) op: het Nederlands maakt gebruik
van basiswerkoorden met of zonder prefixen (liggen, stromen, vriezen, kiezen,
overvaren, oversteken, vallen, terechtkomen, geraken, storten, drijven), terwijl het
Frans meer specifieke of metaforische werkwoorden hanteert (scintiller, écumer, se
creuser, gronder, moutonner, s'agiter, engloutir, calmir, se calmer, dominer,
surplomber).
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Adjectieven in combinatie met de zee en la mer
Omdat de oogst van adjectieven met behulp van de Sketch Engine nogal mager uitvalt
(7 adjectieven, zie Methodologie), gaan we dit keer systematisch op zoek naar alle
adjectivische collocaties die uit de twee vergelijkbare webcorpora van 125 miljoen
woorden kunnen worden gehaald. Het gebruik van de PR-score (zie Methodologie)
stelt ons in staat om voor het Nederlands tot de volgende lijst van 105 adjectivische
collocaties met zee te komen (we laten hierbij de geografische termen zoals Rode
Zee, Kaspische Zee) buiten beschouwing.
(2a) aangrenzende zee (+meervoud: aangrenzende zeeën), azuurblauwe
zee (+ mv), bevaren zee (+ mv), bevroren zee (+ mv), binnendringende
zee, binnenlandse zee, blauwe zee (+ mv), blauwgroene zee, brede zee,
bruisende zee, diepblauwe zee, diepe zee (+ mv), diepere zee, diepste zee
(+ mv), donkere zee, eindeloze zee (+ mv), enorme zee, fonkelende zee,
gekleurde zee, gevaarlijke zee (+ mv), gladde zee, glazen zee, golvende
zee, grauwe zee, grenzeloze zee, grijze zee, groene zee, grote zee (+ mv),
helderblauwe zee, heldere zee, hele zee, hoge zee (+ mv), ijskoude zee,
ijzige zee, immense zee, kabbelende zee, kalme zee, kleine zee, kleurige
zee, kokende zee, kolkende zee (+ mv), koperen zee, koude zee,
kristalheldere zee, lage zee, lauwe zee, leeggeviste zee (+ mv), lege zee,
levende zee, nabijgelegen zee, omringende zee (+ mv), onbekende zee (+
mv), ondiepe zee (+ mv), oneindige zee, onmetelijke zee, onrustige zee,
onstuimige zee (+ mv), open zee (+ mv), opgezweepte zee, opkomende zee,
oprukkende zee, oranje zee, oude zee (+ mv), prachtige zee, rimpelloze
zee, roerige zee, ruige zee, ruisende zee, rustige zee, ruwe zee (+ mv),
ruwere zee, schone zee, schuimende zee, smalle zee, spiegelgladde zee,
stijgende zee, stille zee, stormachtige zee, stormende zee, strakblauwe zee,
territoriale zee, terugtrekkende zee, turquoise zee, veranderende zee,
vervuilde zee (+ mv), vlakke zee, voedselrijke zee, voormalige zee, vrije
zee, warme zee (+ mv), warmere zee, wiegende zee (+ mv), wijde zee (+
mv), weidse zee, wilde zee, woelige zee, woeste zee (+ mv), zilte zee, zoute
zee, zure zee, zware zee.
Voor alleen de meervoudsvorm verkrijgt men de volgende lijst:
(2b) continentale zeeën, dichtstbijzijnde zeeën, diepste zeeën, dode zeeën,
verschillende zeeën.
Het gaat ons niet zozeer om de vraag of al deze woordcombinaties op basis van
lexicologische criteria in woordenboeken moeten worden opgenomen. We proberen
alleen om een reproduceerbare methode te gebruiken die ons in staat stelt om een
vergelijking te maken met het Frans. Voor het Frans wordt uiteraard gebruik gemaakt
van precies dezelfde methode, en op basis van een soortgelijk corpus van dezelfde
omvang. Het enige verschil in de procedure is dat we voor het Frans rekening moeten
houden met de positie van het adjectief vóór en na het substantief (hoewel de meeste
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adjectieven in combinatie met la mer na het substantief staan). Zo komen we tot de
volgende lijsten:
(3a) mer agitée (+ meervoud: mers agitées), mer apaisée, mer aplanie,
mer ardente, mer argentée, mer assagie, mer azur, mer azurée, mer basse,
mer belle, mer blanchie, mer blan-
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chissante, mer bleuâtre, mer bleue (+ mv), mer bordière, mer brune, mer
calme (+ mv), mer calmée, mer céleste, mer changeante, mer chaotique,
mer chaude, mer classique, mer congelée, mer courroucée, mer creuse,
mer cuirassée, mer dangereuse (+ mv), mer déchaînée (+ mv), mer
déferlante, mer démontée, mer déserte, mer désordonnée, mer dévoreuse,
mer douce, mer éblouissante, mer écumante, mer écumeuse, mer embrumée,
mer encombrée, mer entière, mer étagée, mer étale, mer étincelante, mer
exhalée, mer fermée, mer fidèle, mer forte, merfoide (+ mv), mer fumante,
mer furieuse, mer gelée (+ mv), mer gigantesque, mer glacée (+ mv), mer
glaciale, mer gonflée, mer grise, mer grondante, mer haute, mer houleuse
(+ mv), mer humaine, mer hypocrite, mer immense (+ mv), mer immobile,
mer importune, mer impraticable, mer imprenable, mer indigo, mer
indomptée, mer infestée, mer infinie (+ mv), mer infranchissable, mer
inhospitalière, mer intérieure, mer irisée, mer irritée, mer libre, mer
limpide, mer lisse, mer lointaine (+ mv), mer lumineuse, mer magnifique,
mer menaçante, mer monstrueuse, mer montante, mer moutonneuse, mer
mouvante, mer mugissante, mer mystérieuse (+ mv), mer océane (+ mv),
mer ondoyante, mer ondulée, mer orageuse (+ mv), mer orange, mer
originelle, mer ouverte, mer paisible, mer perfide, mer pétrifiée, mer
phosphorescente, mer placide, mer poissonneuse, mer polluée, mer proche,
mer profonde, mer propre, mer rebelle, mer remuée, mer retirée, mer
rugissante, mer salée, mer sauvage, mer scintillante, mer sereine, mer
silencieuse, mer sombre, mer souillée, mer soumise, mer souterraine, mer
stérile, mer superbe, mer tempérée, mer tempétueuse, mer ténébreuse, mer
territoriale, mer tiède, mer tourmentée (+ mv), mer tranquille (+ mv), mer
transparente, mer troublée, mer tumultueuse, mer turquoise, mer vineuse,
mer violette, mer visqueuse, mer voisine (+ mv); ancienne mer (+ mv),
basse mer (+ mv), belle mer (+ mv), blanche mer, gigantesque mer, grande
mer (+ mv), grosse mer (+ mv), haute mer (+ mv), immense mer, jolie mer,
mauvaise mer, merveilleuse mer, mystérieuse mer, petite mer, pleine mer,
sombre mer, véritable mer.
(3b) In de meervoudsvorm alleen:
mers bleues, mers bleutées, mers environnantes, mers folles, mers
inconnues, mers inexplorées, mers intérieures, mers limitrophes, mers
mystérieuses, mers surexploitées, mers turbulentes, mers virides;
dangereuses mers, fortes mers, vastes mers.
Deze lijsten spreken boekdelen: de methode die we voor de adjectivische collocaties
gebruikt hebben levert veel meer resultaten op dan de traditionele woordenboeken
of de collocatiewoordenboeken. Het Combinatiewoordenboek (De Kleijn 2003)
behandelt de adjectieven niet; nemen we een traditioneel naslagwerk zoals de Grote
Van Dale (Den Boon & Geeraerts 2005), dan worden de volgende adjectieven vermeld
in combinatie met zee: aflopende, effen, hol, hoog, laag, onstuimig, open, opkomende,
slecht, staande, volle, wassende, zware. Vier van deze adjectieven staan ook in de
automatisch geproduceerde lijst onder (2a): hoog, laag, onstuimig, opkomend. De
selectie in de Grote Van Dale is op basis van de frequentie moeilijk te rechtvaardigen:
zo heeft effen zee een frequentie van 337 op Google, terwijl collocaties die
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niet opgenomen werden soms erg frequent zijn: bijvoorbeeld 124000 treffers op
Google voor azuurblauwe zee, en 71500 voor wilde zee.
In Le Fur (2007) worden adjectieven wel opgenomen. In combinatie met la mer
vinden we de volgende lijst: intérieure, scintillante, cristalline, translucide,
transparente, turquoise, bleue, grise, sombre, verte, calme, étale, immobile, plate,
sereine, profonde, immense, infinie, vaste, capricieuse, agitée, déchaînée, démontée,
houleuse, rugissante, tempétueuse, tourmentée, dangereuse, hostile, menaçante.
Slechts zes van deze dertig adjectieven staan niet in de lijsten onder (3a) en (3b). Er
is sprake van een grote mate van overeenkomst, maar de automatische lijsten bevatten
zes keer meer adjectivische combinaties, waarvan de meeste op basis van de definitie
van Burger (zie hierboven) als collocaties moeten worden beschouwd, omdat ze
gefixeerd en/of idiomatisch zijn (mer écumeuse, mer gelée, mer poissonneuse...). In
veel opzichten blijkt de selectie in Le Fur (2007) willekeurig te zijn geweest. Zo
krijgen mer translucide en mer capricieuse een frequentie van drie treffers op het
Wacky corpus van 1.6 miljard woorden,7. terwijl andere frequentere collocaties niet
opgenomen werden (bijvoorbeeld mer gelée: 63 treffers, en 120 voor mer chaude
op hetzelfde corpus).
Besteden we nu aandacht aan de verschillen tussen Frans en Nederlands voor deze
adjectieven, dan springt eerst het volgende in het oog als we lijsten (2a) en (2b) met
(3a) en (3b) vergelijken: op basis van een soortgelijk corpus en met dezelfde
statistische score heeft het Frans meer adjectivische combinaties opgebracht: 193 in
totaal, tegenover 130 in het Nederlands. Men zou kunnen tegenwerpen dat de lijst
niet volledig is voor het Nederlands, omdat er in deze taal ook samenstellingen met
zee bestaan die een adjectief of een adverbium bevatten zoals platzee of binnenzee.
Het gaat echter om een vrij beperkt aantal combinaties. De Sketch Engine maakt het
niet mogelijk om dergelijke combinaties op te zoeken, omdat hiervoor een algoritme
nodig is.8. Op een Nederlands corpus van 88 miljoen woorden9. vonden we de volgende
treffers: binnenzeeën, bolzee, diepzee, dwarszee, goudzee, hoogzee, oerzee. Voegen
we aan deze lijst nog grofzee, platzee, volzee toe, dan komen we nog niet aan meer
dan 140 adjectivische collocaties voor het Nederlands, tegenover 193 voor het Frans.
We zouden daarnaast ook rekening kunnen houden met samenstellingen waarvan
het eerste deel een substantief is (in hetzelfde corpus: kalkzee, kustzee, lavendelzee,
lichtzee, marmerzee, modderzee, oerzee, randzee, vastgoedzee, vlammenzee [plus
meervoud], vuurzee, wereldzee [plus meervoud], zandzee). Maar dan zou in het Frans
rekening moeten worden gehouden met samenstellingen die uit twee of drie woorden
bestaan, zoals mer de boue voor modderzee of mer de feu voor vuurzee. Tenslotte
zouden we voor het Frans ook rekening kunnen houden met adjectivische combinaties
van twee woorden als vertaling van Nederlandse samengestelde adjectieven:
azuurblauw werd voor het Nederlands opgenomen, maar niet bleu azur, omdat het
programma op zoek ging naar niet-samengestelde Franse adjectieven.10.
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Veel van deze combinaties staan in beide talen in verband met vergelijkbare
begrippen. We beperken ons hierbij tot drie: kleuren van de zee, zee en licht, zee en
beweging.
(4) Kleuren van de zee
NL: azuurblauwe zee, blauwe zee, blauwgroene zee, diepblauwe zee,
gekleurde zee, grijze zee, groene zee, helderblauwe zee, kleurige zee,
koperen zee; oranje zee, strakblauwe zee, turquoise zee, zeegrauwe zee;
azuurblauwe zeeën, blauwe zeeën.
FR: blanche mer, mer argentée, mer azur, mer azurée, mer blanchie, mer
blanchissante, mer bleuâtre, mer bleue, mer céleste, mer grise, mer indigo,
mer irisée, mer orange, mer phosphorescente, mer turquoise, mer violette;
mers bleues, mers bleutées, mers virides.
Zee en licht
NL: donkere zee, fonkelende zee, heldere zee, kristalheldere zee.
FR: mer éblouissante, mer étincelante, mer lumineuse, mer
phosphorescente, mer scintillante, mer sombre, mer transparente; sombre
mer.
Zee en beweging
NL: binnendringende zee, bruisende zee, gevaarlijke zee, gladde zee,
glazen zee, golvende zee, hele zee, hoge zee, kabbelende zee, kalme zee,
kokende zee, kolkende zee, lage zee, onrustige zee, onstuimige zee,
opgezweepte zee, opkomende zee, oprukkende zee, rimpelloze zee, roerige
zee, ruige zee, ruisende zee, rustige zee, ruwe zee, ruwere zee, schuimende
zee, spiegelgladde zee, stijgende zee, stormachtige zee, stormende zee,
terugtrekkende zee, veranderende zee, vlakke zee, wiegende zee, wilde zee,
woelige zee, woeste zee, zware zee; hoge zeeën, kolkende zeeën, onstuimige
zeeën, ruwe zeeën, wiegende zeeën, woeste zeeën. FR: basse mer, grande
mer, grosse mer, haute mer, mer agitée, mer apaisée, mer aplanie, mer
assagie, mer basse, mer calme, mer calmée, mer changeante, mer
chaotique, mer courroucée, mer dangereuse, mer déchaînée, mer
déferlante, mer démontée, mer désordonnée, mer douce, mer écumante,
mer écumeuse, mer étale, mer forte, mer furieuse, mer haute, mer houleuse,
mer immobile, mer indomptée, mer irritée, mer libre, mer lisse, mer
montante, mer mouvante, mer mugissante, mer ondoyante, mer orageuse,
mer paisible, mer pétrifiée, mer rebelle, mer remuée, mer retirée, mer
rugissante, mer sauvage, mer sereine, mer tempétueuse, mer tourmentée,
mer tranquille, mer troublée, mer tumultueuse;
mers agitées, mers calmes, mers déchaînées, mers folles, mers houleuses,
mers orageuses, mers tourmentées, mers tranquilles, mers turbulentes;
basses mers, fortes mers, grosses mers, hautes mers.
De tabel hieronder geeft een overzicht van het relatieve belang van deze drie begrippen
in het totaal aantal collocaties.
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Tabel 1. Percentages voor de bestudeerde begrippen in de twee talen

Kleuren van de zee

FRANS
9.90

NEDERLANDS
12.21

Zee en licht

4.17

3.08

Zee en beweging

32.81

34.62

Uit tabel 1 blijkt geen duidelijk verschil tussen Nederlandse en Franse adjectieven
die met respectievelijk de zee en la mer werden gecombineerd: in beide talen zijn
de collocaties in verband met ‘zee en beweging’ goed voor ruim dertig procent van
het totaal, terwijl de ‘kleuren van de zee’ rond de tien procent liggen, en ‘zee en licht’
onder de drempel van vijf procent. De thematiek van de zee is op basis van de
adjectivische combinaties met andere woorden grotendeels dezelfde in beide talen.
Het enige opvallende verschil is opnieuw van taalkundige aard: in het Nederlands
zijn er in het totaal van 130 combinaties heel wat samengestelde adjectieven:
aangrenzende zee, aangrenzende zeeën, azuurblauwe zee, binnendringende zee,
binnenlandse zee, blauwgroene zee, dichtstbijzijnde zeeën, diepblauwe zee,
helderblauwe zee, ijskoude zee, kristalheldere zee, leeggeviste zee, nabijgelegen zee,
opgezweepte zee, opkomende zee, spiegelgladde zee, strakblauwe zee, voedselrijke
zee, voormalige zee.
Dit bevestigt het belang van de samenstellingen (en afleidingen) in het Nederlands,
maar is zeker niet eigen aan de thematiek van de zee. Op zijn beurt hanteert het Frans
voor de adjectieven meer metaforische en literaire combinaties, zoals eerder in
verband met werkwoorden is opgemerkt. Om er maar een paar te noemen: mer
assagie, mer bordière, mer courroucée, mer cuirassée, mer exhalée, mer hypocrite,
mer indomptée, mer irisée, mer mugissante, mer perfide, mer pétrifiée, mer rugissante,
mer vineuse, mers virides. Dat laatste voorbeeld (virides, donkergroen) zal zelfs bij
veel Franstaligen onbekend in de oren klinken, maar is vanuit een semantisch oogpunt
wel degelijk een literaire collocatie, die hier op basis van statistische criteria
geëxtraheerd werd.

Idiomen in combinatie met de zee en la mer
Zoals eerder aangegeven gaan we voor idiomen uit van de traditionele naslagwerken.
Onder de echt idiomatische combinaties van het Nederlands met zee vinden we in
de Grote Van Dale: in zee gaan (een onderneming wagen), met iemand te diep in
zee gaan (zich te veel met hem inlaten), recht door zee gaan (eerlijk voor zijn
bedoelingen uitkomen), zee en lucht zijn aan elkaar (het is slecht weer), het is koel
op zee (het gaat er stil toe), dat kan alle water van de zee niet afwassen (dat is
onbetwistbaar), water in / naar de zee dragen (iets nutteloos doen), het water stroomt
/ loopt altijd naar de zee (een logisch gevolg), de zee is zonder water (rijke lieden
klagen alsof zij gebrek hebben), wat zal de zee opwerpen? (wat zal er al voor de dag
komen?), de zeven zeeën bevaren hebben (over de gehele aarde gezworven hebben),
het is een zee om uit te drinken
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(het gaat om eindeloos werk), daar staat een zeetje (daar is ruzie), geen zee gaat hem
te hoog (hij is voor niets vervaard), een zee van geld, vuur, mensen, woorden, haat,
tijd, ruimte (een overvloed aan iets).
In Le grand Robert komen de volgende combinaties in aanmerking: courir la terre
et les mers / courir terre et mer (over de hele aarde zwerven, vergelijk de zeven zeeën
bevaren hebben), chercher qqn par mer et par terre (iemand overal zoeken), un
homme à la mer (figuurlijk voor iemand die met iets geen raad meer weet), il avalerait
/ boirait la mer et les poissons (hij heeft erg veel dorst), apporter de l'eau à la mer
(iets nutteloos doen, vergelijk water naar de zee dragen), labourer le rivage de la
mer (moeite doen voor niets), ce n'est pas la mer à boire (het is niet zo moeilijk of
pijnlijk, vergelijk het is een zee om uit te drinken), c'est une goutte d'eau dans la mer
(dat is een druppel op een gloeiende plaat), une mer de vin, de sang, de documents,
de mots (een grote hoeveelheid, vergelijk een zee van).
Het valt bij deze vergelijking eerst op dat het aantal idiomen in het Nederlands
iets hoger ligt (vijftien tegenover negen voor het Frans). Drie structuren lopen parallel
in de twee talen:
- Het is een zee om uit te drinken / ce n'est pas la mer à boire: in de zeventiende
eeuw bestond de uitdrukking in het Frans ook zonder de negatie: c'est la mer à
boire (het is een zee om uit te drinken). De uitdrukking is van Bijbelse oorsprong
(Quitard 1842).
- Water naar de zee dragen / apporter de l'eau à la mer: dit idioom bestaat in
verschillende Europese talen en is van Latijnse oorsprong (mari aquam addere).
- Een zee van / une mer de: deze combinatie (met de betekenis van een grote
hoeveelheid) is in beide talen mogelijk, maar de collocaties zijn niet dezelfde.
Tot deze categorie kunnen ook samenstellingen als vlammenzee, bloemenzee,
huizenzee, vuurzee worden gerekend, die in de Grote Van Dale vermeld staan.

Het criterium van de frequentie is ook belangrijk bij deze vergelijking. Uit een analyse
van resultaten op internet blijkt dat de volgende Nederlandse idiomen frequent zijn:
in zee gaan, recht door zee gaan, water naar de zee dragen, de zeven zeeën bevaren
hebben, het is een zee om uit te drinken, een zee van geld / vuur / mensen / woorden
/ haat / tijd / ruimte. In het Frans ligt het aantal frequente gevallen lager: un homme
à la mer, apporter / porter de l'eau à la mer, ce n'est pas la mer à boire, c'est une
goutte d'eau dans la mer, une mer de sang.

Conclusies
Het is bekend dat Vlaanderen en vooral Nederland een sterke invloed hebben
ondergaan van de maritieme cultuur, terwijl voor landen als Frankrijk de landcultuur
een grotere rol heeft gespeeld (Davids, 't Hart, Kleijer & Lucassen 1995). De
historische aspecten zijn uiteraard van groot belang bij het bespreken van de
betrekkingen tussen cultuur en taal. Ook in de contrastieve fraseologie spelen die
ele-
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menten een belangrijke rol, maar de methodologie moet steunen op taalkundig
bewijsmateriaal en reproduceerbare experimenten.
Op de eerste onderzoeksvraag (het nut van de geautomatiseerde methode) kan
positief geantwoord worden, maar dan vooral voor adjectivische collocaties. Wat de
verbale collocaties betreft, blijkt dat de Sketch Engine heel wat basiswerkwoorden
extraheert waar de meeste gebruikers weinig aan hebben. Dit geldt echter niet voor
de automatische extractie van adjectivische collocaties: de gebruikte methode
(PR-score) maakt het dit keer mogelijk om een veel bredere waaier van adjectieven
te onderzoeken dan in de traditionele naslagwerken. Wat de echte idiomen betreft,
geldt dan weer dat de woordenboeken sneller nuttige informatie kunnen verschaffen.
Onze tweede onderzoeksvraag ging over de eventuele gelijkenissen en verschillen
in de fraseologische omgeving van respectievelijk de zee en la mer. Door het belang
van de maritieme traditie in de Nederlandse cultuur, had men misschien kunnen
verwachten dat een sleutelterm als de zee om die reden veel verschillen zou laten
zien ten opzichte van het Frans. Dit blijkt echter niet uit het taalkundig materiaal: de
totale frequentie van het lemma la mer ligt op een soortgelijk corpus veel hoger dan
die van de zee in het Nederlands. Bovendien gebruikt het Frans een veel groter aantal
adjectivische collocaties dan het Nederlands voor dit lemma. Wat de onderliggende
metaforen voor de adjectieven betreft, zijn er ook veel gelijkenissen tussen beide
talen. De fraseologische verschillen die zich aftekenen staan niet zozeer in verband
met de thematiek van de zee, maar eerder met algemene kenmerken: het Nederlands
gebruikt meer samenstellingen en afleidingen, en berust veel meer dan het Frans op
basiswoorden voor het opbouwen van collocaties. Wat nu de idiomen met de zee
betreft ligt het aantal volgens de woordenboeken iets hoger dan in het Frans; drie
van de zes frequente idiomen zijn echter niet eigen aan het Nederlands. Daaruit willen
we geen algemene conclusies trekken: dit experiment ging trouwens alleen over één
lemma in twee talen. Naar aanleiding daarvan hebben we een methode voorgesteld
die het nog grotendeels onbekende gebied van de contrastieve fraseologie zou kunnen
helpen verkennen.
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Eindnoten:
1. Zie http://www.europhras.org, laatst geraadpleegd op 29-2-2012.
2. Zie http://www.degruyter.com/cont/fb/sk/skMbwEn.cfm?rc=42771.
3. Met dank aan prof. S. Theissen en prof. Ph. Hiligsmann voor de mogelijkheid om het corpus
te raadplegen.
4. Voor de berekening van de frequenties van in zee gaan met op het NRC-corpus werd gebruik
gemaakt van de volgende reguliere expressies in de Perl programmeertaal: ‘(?i)\bin zee
(\pL+\s)?(\pL+\s)?(\pL+\s)?gaa?n?t? met\b’ voor de SOV-volgorde en ‘(?i) \bgaa?n?t?
(\pL+\s)?(\pL+\s)?(\pL+\s)?in zee met\b’ voor de SVO-volgorde. Er werd dus rekening gehouden
met een venster van maximaal 3 woorden tussen in zee en het lemma gaan voor de SOV-volgorde
en van maximaal 3 woorden tussen het lemma gaan en in zee voor de SVO-volgorde. De
resultaten waren de volgende: SOV
9 in zee gaan met
8 in zee te gaan met
5 in zee gaat met
2 in zee zou gaan met
1 in zee moet gaan met
1 in zee te willen gaan met
1 in zee wilde gaan met
SVO
1 gaan in zee met
1 gaan nu in zee met
1 gaat de Franse uitgever in zee met
1 gaat in zee met
5. Zie http://www.sketchengine.co.uk, laatst geraadpleegd 29-2-2012.
6. De LogDice score (Rychlý 2008) berust, zoals de meeste statistische scores die de associatie
tussen bigrammen (combinaties van twee woorden) meten, op de frequentie in een corpus. Voor
een bigram xy (bijvoorbeeld felle kritiek) wordt de LogDice score berekend op basis van de
frequentie van de combinatie en van de aparte woorden: LogDice = 14 + log 2fxy/fx + fy waarbij
f voor tokenfrequentie staat.
7. Zie http://wacky.sslmit.unibo.it/doku.php?id=corpora, laatst geraadpleegd 29-2-2012.
8. Het algoritme kan een eenvoude reguliere expressie zijn, b.v. in de Perl progammeertaal:
‘[a-z]\pL+zee(ën)?’.
9. Dit corpus hebben we zelf samengesteld op basis van het NRC-corpus (43 miljoen woorden,
zie noot 3) en van de tool WebBootCat (45 miljoen woorden) die door de Sketch Engine wordt
aangeboden. Het webgedeelte (met gebruik van WebBootCat) bevat 50 procent Vlaamse teksten.
De methode om aan de hand van WebBootCat een evenwichtig webcorpus samen te stellen
wordt beschreven in Baroni et al. 2006.
10. De reden waarom de Franse samengestelde adjectieven moeilijk te extraheren zijn aan de hand
van een computerprogramma, is dat het aantal woorden waaruit ze bestaan onvoorspelbaar is:
helderblauw zou bijvoorbeeld met bleu ciel, maar ook met d'un bleu limpide, of d'un bleu
étincelant kunnen corresponderen.
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Oud en nieuw
Kroniek van het Nederlands als vreemde taal
Alice van Kalsbeek (Universiteit van Amsterdam, Instituut voor
Nederlands als tweede taal)
Deze kroniek van het Nederlands als vreemde taal bevindt zich op een hellend vlak,
namelijk het vlak dat loopt van Nederlands als tweede taal naar Nederlands als
moedertaal ofwel van NT2 naar NT1. Het is een vlak waar taalaanbieders en uitgevers
in Nederland zich meer en meer op begeven. ‘We schuiven allemaal’, hoorde ik laatst
een uitgever van een NT2-fonds zeggen. En ze bedoelde: in de richting van NT1,
Nederlands als moedertaal. Vanwaar dat schuiven en waarom is het een hellend vlak?
Hellend is het voor deze chroniqueur, omdat haar taak is een kroniek van het
Nederlands als vreemde taal te schrijven, terwijl hieronder publicaties de revue
passeren die in eerste instantie voor moedertaalsprekers zijn geschreven. Waarom
dan toch mij op dat hellende vlak begeven? Omdat ik van hellende vlakken houd,
ze zijn spannend en geven de mogelijkheid dingen vanuit een ander perspectief te
zien, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Daarnaast kunnen de hier
gesignaleerde publicaties voor NVT-studenten op hoog niveau (B2-C1) interessant
zijn. Tenslotte zijn van de recent gepubliceerde NT2-leermiddelen de interessantste
(mede) ontwikkeld door collega's van het instituut waar ik werk (Code Plus 1 en 2,
Schrijven op B2) en dat beïnvloedt mijn objectiviteit. Daar heb ik het dus niet over.
Waar komt die verschuiving van NT2 naar NT1 uit voort? Ik denk dat er op zijn
minst twee redenen zijn. Enerzijds de situatie in het NT2-veld. Er komen minder
immigranten naar Nederland; er is minder overheidsgeld beschikbaar voor projecten
op het gebied van het Nederlands als tweede taal; universiteiten manoeuvreren hun
talencentra buiten de muren van hun gesubsidieerde instelling. Het aantal commerciële
taalbureautjes daarentegen is toegenomen en tal van zzp-ers zijn begonnen als
taaltrainer of taalconsulent. Op het gebied van leermiddelen tekent zich hetzelfde
patroon af: door de professionalisering van het NT2-veld zijn er de afgelopen decennia
veel leermiddelen ontwikkeld. Vrijwel alle universitaire talencentra hebben hun eigen
leerlijn NT2 op de markt gebracht (zie vorige kronieken). Voeg bij dit alles de huidige
economische neergang en het beeld ontstaat van NT2 als overvolle markt, waar zowel
qua banen als qua leermiddelen geen uitbundige groei te verwachten valt.
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Anderzijds is er een ontwikkeling gaande in het moedertaalonderwijs en de daaruit
voortvloeiende beheersing van het Nederlands door moedertaalsprekers. Het
taalniveau van veel studenten aan universiteiten en hogescholen voldoet, als ze hun
studie beginnen, niet aan de (academische) eisen die de opleidingen stellen. Met
name de schriftelijke vaardigheden laten te wensen over. Dat zou te maken hebben
met de ontoereikende voorbereiding op de middelbare school en met de
internetcultuur, waar schrijven bestaat uit korte berichtjes versturen, in sms- of
chattaal. In een artikel op DeMorgen.be (03-02-2012) komen jonge gebruikers van
Facebook aan het woord (‘Wort u knettrgk van Facebooktaal?:-)))’) die erkennen
dat ze een aantal regels van het Nederlands standaard niet toepassen bij het schrijven
op Facebook (bijvoorbeeld -dt) terwijl ze dat wel doen in andere teksten, althans dat
zeggen ze. Erik Moonen van de Universiteit Hasselt meldt in hetzelfde artikel dat je
het beste leert spellen als je met de hand schrijft, maar ook daar wringt de schoen,
zo blijkt:
Studenten kunnen niet meer schrijven. Toch niet meer twee uur aan een
stuk. Ze zijn het zo gewoon om hun teksten te tikken dat ze tijdens
schriftelijke examens krampen en andere problemen krijgen. [...] Velen
onder hen klagen op internetfora over pijn in handen en armen. De reden?
Ze weten niet meer hoé ze een pen moeten hanteren.1.
Docenten in het hoger onderwijs worden regelmatig geconfronteerd met
schrijfproducten die inhoudelijk misschien goed zijn, maar als tekst niet door de
beugel kunnen. Ze signaleren dat studenten niet goed op de hoogte zijn van het
onderscheid tussen schrijftaal en spreektaal.
Sommige universitaire medewerkers in Nederland kaatsen de bal terug naar het
voortgezet onderwijs, waar het Nederlands dat op de basisschool is onderwezen niet
wordt onderhouden en leerlingen onvoldoende worden voorbereid op een studie in
het hoger onderwijs, zo vindt men. De meeste instellingen in het hoger onderwijs
zien echter in dat daar ook een taak ligt voor hen. Die taak vullen zij op verschillende
manieren in: door het organiseren van remediëringscursussen, het afnemen van een
taaltoets, het trainen van docenten vanuit de gedachte dat iedere docent een taaldocent
moet zijn. Er zijn websites voor academische vaardigheden ontwikkeld en projecten
‘ouderejaars helpen jongerejaars’ gestart. Sommige universiteiten hebben schrijfcentra.
Een enkele universiteit of hogeschool heeft een instellingsbreed taalbeleid. Talencentra
en uitgevers verkennen uiteraard deze markt al enige tijd. Vandaar dat schuiven.
De hier besproken publicaties zijn verschenen in de periode 2008-2011. Oud en
nieuw dus. Het is een greep uit een grote hoeveelheid van dit soort boeken, die
verschillen doordat ze een andere invalshoek kiezen, een iets andere doelgroep hebben
of een andere ordeningen hanteren. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze
voornamelijk betrekking hebben op schriftelijke vaardigheden.
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Ook in België constateert men dat de stap van het voortgezet onderwijs naar het
hoger onderwijs vaak een moeilijke is. ‘Daarbij vormt het wetenschappelijk
taalgebruik dat gehanteerd wordt in het hoger onderwijs een niet onbelangrijke
hindernis’, aldus De Wachter, Verrotte, Broeckx et al. in Taal @ hoger onderwijs.
Praktische richtlijnen en oefeningen (p. 7). Uit dezelfde school (Katholieke
Universiteit Leuven) komt Academisch schrijven. Een praktische gids. Dit boek
verscheen in 2008 en is bedoeld als handleiding voor studenten die hun academische
schrijfvaardigheid willen vergroten. ‘Onze doelstelling wordt bereikt als studenten
uit dit boekje inspiratie putten om betere wetenschappelijke teksten te schrijven’ (p.
7). Het boek is ontstaan uit de praktijk van het academisch schrijven en bespreekt
concrete voorbeelden uit verschillende vakdomeinen. Het gaat uit van veelgemaakte
fouten bij het structureren en formuleren van langere wetenschappelijke teksten die
tijdens het corrigeren van papers en scripties zijn verzameld. In ieder hoofdstuk
worden na een korte inleiding producten van studenten besproken, daarna volgen
tips, tenslotte kunnen studenten opdrachten uitvoeren, waarvan ze de oplossing
achterin het boek vinden. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: de
macro-structuur van de tekst, de micro-structuur van de tekst, de inhoud van de tekst
en de wetenschappelijke stijl. De auteurs noemen het met recht een gids: het boek
geeft aanwijzingen, maakt duidelijk, biedt overzicht. Het traint niet. Het is dus
praktisch in de zin van tips voor de praktijk en voorbeelden ontleend aan de praktijk
van het academisch schrijven. Het pretendeert ook niet compleet te zijn. Voor
NVT-studenten op B2-niveau en voor cursisten die de basisprincipes van een
wetenschappelijke tekst willen leren kennen of die samen voorbeelden willen
bestuderen is Academisch schrijven een geschikt boek.
Taal @ hoger onderwijs. Praktische richtlijnen en oefeningen is gebaseerd op de
begeleidingssessies die de Katholieke Universiteit Leuven jaarlijks aanbiedt aan
eerstejaarsstudenten van diverse faculteiten. In dit boek worden alle vaardigheden
getraind. Een inleidend hoofdstuk besteedt aandacht aan terminologie, zelfreflectie
en woordenschat. In de woordenschatoefeningen komen we woorden tegen als
‘flexibel, simultaan, variabel, consensus, transformatie, constateren, selecteren’.
Woorden die vaak onbekend zijn voor middelbare scholieren en beginnende studenten
in Nederland en Vlaanderen, maar die voor NVT-studenten waarschijnlijk minder
problemen opleveren; ze behoren namelijk voor een groot deel tot de cognaten. Taal
@ hoger onderwijs geeft ook strategische tips (bijvoorbeeld over het beantwoorden
van tentamenvragen) en besteedt aandacht aan leestekens, grammatica en spelling.
Evenals in Academisch schrijven vormen veelvoorkomende fouten, voorbeelden en
oefeningen uit de praktijk het uitgangspunt. Taal @ hoger onderwijs is breder dan
Academisch schrijven en heeft als doel ‘[...] beginnende studenten sneller vertrouwd
te maken met de academische talige verwachtingen. Op die manier kunnen ze zich
tijdens de colleges en de studies meer op de inhoud concentreren.’ Een groot aantal
onderwerpen rond wetenschappelijk schrijven, lezen
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en het volgen van hoorcolleges wordt aangestipt, voorzien van een voorbeeld, een
of meerdere tips en oefeningen. Beide ‘Leuvense’ boeken ogen aantrekkelijk.
Het Genootschap Onze Taal heeft vier deeltjes uitgegeven over onderwerpen die
bij het schrijven een belangrijke rol spelen: grammatica, spelling, leestekens en
tekstvorm. Het zijn naslagwerkjes, waarin je door het handzame formaat en de
overzichtelijke ordening van de informatie snel een advies kan vinden over tal van
onderwerpen: Moet er een komma tussen twee persoonsvormen? Welke getallen
schrijven we uit? Is het ‘Reizigers worden verzocht over te stappen’ of ‘Reizigers
wordt verzocht over te stappen’? Wat zet ik in de aanhef van een formele e-mail?
In Grammatica geregeld worden zo'n 140 grammaticale termen uitgelegd, van de
gebruikelijke zoals ‘telwoord’ of ‘werkwoord’ tot de meer ongebruikelijke als
‘voorlopig voorzetselvoorwerp’. Elk begrip wordt geïllustreerd met duidelijke
voorbeelden. In twaalf kaders worden de meest gestelde vragen beantwoord, zoals
‘groter als of groter dan?’, ‘hen of hun?’. Hoewel de informatie in die kaders ook bij
het schrijven van academische teksten nuttig kan zijn, lijkt me dit deeltje in zijn
algemeenheid te theoretisch voor de taalgebruiker. Het gaat namelijk om grammaticale
kennis, niet om vaardigheden of toepassing van die kennis. De alfabetische ordening
op grammaticale begrippen veronderstelt bovendien een zekere mate van
vertrouwdheid met die begrippen.
Spelling geregeld zet de regels van de Nederlandse (groene én witte) spelling op
een rijtje in een helder overzicht, in duidelijke taal zonder overbodige vaktermen maar met des te meer voorbeelden. Na een inleidend hoofdstuk volgen dertien
hoofdstukken die zijn ondergebracht in vier clusters: ‘vooraan in het woord’, ‘boven
op het woord’, ‘midden in het woord’ en ‘extra’, wat een handige indeling is. Waar
het groene en het witte boekje van elkaar afwijken, wordt dat in twee kaders
weergegeven, zonder dat er een voorkeur wordt uitgesproken voor een van de twee.
‘Spelling geregeld is de duidelijkste spellinggids van het Nederlands’ staat er op de
achterflap. Ik wil het graag geloven.
Door de snelheid waarmee we tegenwoordig digitaal communiceren, waarbij het
overbrengen van de boodschap het belangrijkste is, kan de gewenning aan het
verzorgen van een tekst enigszins op de achtergrond raken. Toch blijft dat een
belangrijk aspect van schrijven. Tekstvorm geregeld biedt daar tips en richtlijnen
voor. De eerste hoofdstukken behandelen algemene aspecten van vormgeving en
indeling van teksten. De hoofdstukken daarna bevatten ‘regels, richtlijnen en adviezen’
voor een tiental tekstgenres, waaronder e-mails, brieven, cv's, persberichten,
wetenschappelijke artikelen, webteksten. De laatste hoofdstukken gaan over titulatuur,
alfabetiseren en getallen.
Evenals de spellinggids wordt Leestekens geregeld gepresenteerd als ‘de
duidelijkste interpunctiegids voor het Nederlands’. Terwijl de spellingregels officieel
zijn vastgelegd, zijn er geen officiële regels voor leestekens. Het boekje geeft dan
ook adviezen die aan de ene kant rekening houden met tradities en conventies,
anderzijds gebaseerd zijn op de praktijk.
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Uitgezonderd het deeltje over grammatica is de serie ‘... geregeld’ praktisch en
bruikbaar voor iedere taalgebruiker die nog iets in een boek wil naslaan. De vreemde
taalleerder moet gevorderd zijn om de regels te kunnen begrijpen, maar kan zonder
die regels te begrijpen meestal door het bestuderen van de voorbeelden het antwoord
op zijn vraag construeren.
Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren is een herziene uitgave,
gebaseerd op een bedrijfscursus ‘Effectief schrijven’. In de herziening zijn onder
andere de voorbeeldzinnen ‘geactualiseerd en verder afgestemd op hbo- en
universitaire studenten’. Zoals gezegd: we schuiven allemaal. In dit boek, het meest
omvangrijke van de hier beschreven, ligt de nadruk op stijl, maar ook formuleren en
het structureren van alinea's krijgt aandacht. Schrijven met effect bestaat uit elf
hoofdstukken die zijn opgebouwd uit een stukje theorie met concrete tips, voorbeelden
ontleend aan schrijfproducten en oefeningen, veelal op zins- of zinsdeelniveau. Ook
dit boek is gebaseerd op problemen waar veel schrijvers tegenaan lopen, gezien de
titels van de hoofdstukken: Houd je zinnen kort, Houd de zinsstructuur eenvoudig,
Formuleer exact, Formuleer beeldend en positief, Gebruik gewone woorden. Die
titels maken het boek herkenbaar en aantrekkelijk. Als taalgebruiker word je
gestimuleerd om te gaan kijken wat je kunt doen om die adviezen in praktijk te
brengen. Schrijven met effect bevat veel oefeningen, die vaak de vorm hebben van
een herschrijfopdracht. Een voorbeeld uit het hoofdstuk over de invloed van het
Engels. De opdracht is: Vervang in de volgende zinnen de Engelse woorden door
Nederlandse termen. 1. Dit leidt tot fouten en verspilling van resources.
Een gevarieerd geheel van publicaties die samen een compleet pakket vormen
voor taalgebruikers die hun (academische) schrijfvaardigheid willen verbeteren.
Hoewel niet overal expliciet verwoord zien we in de praktijkboeken een lijn in de
aanpak: op basis van veelgemaakte fouten worden regels, tips en oefeningen
aangeboden. Hermans is het meest expliciet in het weergeven van haar visie op het
verbeteren van schrijfvaardigheid. In de inleiding van Schrijven met effect schrijft
ze:
Schrijven is iets wat te leren valt. Met bepaalde trucjes en aangeleerde
vaardigheden kun je een heel eind komen. Bedenk vooral dat een goede
tekst niet in één keer tot stand kan komen. Een tekst moet stapsgewijs
worden opgebouwd; hij moet groeien. En wat voor zoveel vaardigheden
geldt, geldt ook voor schrijven: hoe meer je het doet, hoe beter het gaat
(p. 15).
Kortom: schrijven vraagt oefening en kost tijd.
Bij het zoeken naar geschikt materiaal voor gebruik in cursussen of colleges doet
zich het probleem voor dat gevorderde NVT-studenten of NT1-studenten die hun
(academische) schrijfvaardigheid willen verbeteren meestal niet alle problemen
hebben. Sommigen hebben moeite met spellen, anderen met formuleren, weer anderen
met het kiezen van het juiste register. Hoe goed en overzichtelijk boeken over
schrijfvaardigheid ook zijn, in veel cursussen zal niet alles voor ieder-
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een even nuttig zijn. Toch bestaat er vaak behoefte aan een boek. In dat geval is
Schrijven met effect aan te raden, omdat het, althans voor NT2-schrijvers precies die
kenmerken van (zowel academische als algemene) teksten behandelt die voor veel
schrijvers een struikelblok vormen. En omdat de oefeningen het herschrijven trainen.
Ten slotte een signalement van twee websites. www.Taalwinkel.nl is een
gezamenlijke site van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van
Amsterdam. Hij is bedoeld voor studenten die problemen hebben met (academische)
taalvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling. Op dit moment wordt de site geheel
vernieuwd. Een andere websit is RefCite, een online module over refereren voor
bachelor- en masterstudenten, ontwikkeld aan de Universiteit van Tilburg:
http://drcwww.uvt.nl/its/voorlichting/d-loads/refcite/course/course59362.html.
De titel van deze kroniek is dubbelzinnig: het is mijn laatste. Lezers, bedankt voor
het lezen; redactie, bedankt voor de ruimte die ik kreeg om nieuwe publicaties onder
de aandacht van docenten te brengen op mijn eigen wijze. Uw chroniqueur schuift
door.
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Besprekingen
Benjo Maso, Het ontstaan van de hoofse liefde. De ontwikkeling van
fin'amors 1060-1230. Amsterdam, Atlas, 2010. 300 pp. ISBN 978 9045 017
433. €24,95.
Middeleeuwse hoofse liefde: een ideaal dat nog steeds als standaard geldt...
Niets minder dan een opmerkelijk werk levert ons socioloog en historicus Benjo
Maso met zijn in 2010 verschenen boek Het ontstaan van de hoofse liefde. De
ontwikkeling van fin'amors 1060-1230. Van begin tot einde is de tekst helder
geschreven, wordt de goed gestructureerde inhoud ondersteund door elegantie in
vorm. Benjo Maso neemt ons mee in zijn boeiende zoektocht naar de bronnen van
de hoofse liefde. Onderzoeksvraag is dus hoe die specifieke liefde ontstaan is.
Volgens de auteur is daar nog geen bevredigend antwoord op gegeven. Wel werden
er veel theorieën geformuleerd, maar volgens hem vertonen al deze thesen eenzelfde
zwakheid. Ze benaderen de amour courtois vanuit één gezichtshoek, veelal in een
causaal verband, zonder rekening te houden met de complexiteit van het fenomeen.
Zelfs de meer sociologisch gerichte verklaringen zondigen hiertegen. Niet één facet
of sociale ontwikkeling kan volgens Maso de opkomst van de fin'amors verklaren.
Centraal in zijn betoog staat dat alleen een veelzijdige sociologische aanpak, die op
een analyse steunt van verschillende belangrijke processen die in dezelfde tijd en
ruimte plaatsvinden en met elkaar verbonden zijn, een uitweg kan bieden. We hadden
natuurlijk niets anders verwacht van een socioloog. Maar zijn standpunt is meer dan
aannemelijk - humane ontwikkelingen zijn nu eenmaal netwerken van allerlei sociale
en culturele invloeden en veranderingen - en zijn bewijsvoering is stevig opgebouwd.
De auteur begint zijn betoog met een overzicht van de belangrijkste theorieën die
geformuleerd werden om de opkomst van de hoofse liefde uit te leggen. In zijn eerste
hoofdstuk somt hij ze op: de rol van Willem IX van Aquitanië, de invloed van het
katharisme, de Maria-cultus (en in verband hiermee verwijst Maso ook heel eventjes
naar andere moedergodincultussen), de beweging van Robert d'Abrissel, de
Spaans-Arabische these, de receptie van Ovidius, om dan over te gaan tot
verklaringsmodellen die gevoeliger zijn voor socio-psychologische factoren, en die
dus volgens hem meer inzicht bieden: de nieuwe status van adellijke
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vrouwen, het feodale stelsel en de (latere) sociale structuur aan de hoven, en ten
slotte, literaire invloeden en de sublimering van erotische gevoelens.
De manier waarop Maso te werk gaat in zijn argumentering is repetitief, maar niet
zonder élégance, de uiteenzetting van elke theorie gebeurt op dezelfde klassieke, ik
zou haast zeggen scholastiek gestructureerde wijze, met veel nuance. Hij begint met
een beschrijving van de geopperde these, drukt dan zijn kritieken uit, vermeldt
vervolgens wat toch overgehouden kan worden van de bestudeerde opvatting en
eindigt met een korte, duidelijke synthese die de volgende thesis meestal al
aankondigt.
Wat de auteur beoogt bij het bespreken van de belangrijkste theorieën over het
ontstaan van de fin'amors is geen status quaestionis - zo'n overzicht werd reeds
geschreven en Maso verwijst ernaar (Roger Boase, The origin and meaning of courtly
love, 1977). Maar volgens hem was een dergelijk begin ‘de beste manier om de meest
relevante aspecten van het probleem in beeld te brengen’. Het is tevens voor ons,
lezers, een welkome gelegenheid om kennis te maken met heel wat aspecten van de
middeleeuwen en de veranderingen die de maatschappij toen doormaakte. Ook voor
de rest van zijn boek geldt trouwens dat de bespreking van de amour courtois
aanleiding geeft tot het verschaffen van heel wat bijzonderheden over deze boeiende
periode. We denken bijvoorbeeld aan de interessante opmerkingen betreffende de
veranderende opvattingen van tijd en recht, of de ontwikkeling van het abstracte
denken.
Zonder twijfel kent Maso zijn vakliteratuur grondig; zijn lijst van geciteerde
literatuur, zowel de primaire bronnen als de secundaire literatuur, is vrij
indrukwekkend (pp. 229-248), en hij weet ze ook op doeltreffende en
wetenschappelijke wijze te gebruiken. Hij is ook perfect in staat om de essentie van
de bestaande thesen te benutten voor zijn eigen theorievorming.
Een eigen theorie heeft hij inderdaad, zijn werk biedt dus een waardevolle
aanvulling op het onderzochte thema. Laat ons die theorie nu onder de loep nemen.
De uiteenzetting ervan is alweer heel helder en genuanceerd, met een schitterende
synthese in de conclusie. Makkelijk weer te geven in een korte samenvatting is die
echter niet, daar Maso als goede socioloog rekening houdt met een complex netwerk
van talrijke invloeden en veranderingen. Uiteindelijk onderscheidt hij toch
hoofdzakelijk (slechts) drie aspecten die, zoals hijzelf erkent, ‘weliswaar niet los van
elkaar staan, maar elkaar toch alleen maar gedeeltelijk overlappen’ (p. 221).
Een eerste ontwikkeling betreft de mogelijkheid die ontstond, ook voor mannen,
om (heftige) liefdesgevoelens te kunnen uiten. Meer precies: hoe het kwam dat in
de loop van de twaalfde eeuw, in Zuid-Frankrijk (maar ook in Noord-Frankrijk en
in Engeland), liefdesuitingen van een man jegens een dame in een positief licht
kwamen te staan en niet meer als ‘verwijfd’ werden beschouwd.
De uitleg hiervoor meent Maso te vinden in het feit dat de strakke familiale en
andere associatieve banden, die het de mannen moeilijk maakten een persoon-
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lijke sterk affectieve relatie te hebben met één vrouw uit de clan, losser gingen
worden. Deze versoepeling was nauw verbonden met een uitbreiding van het centrale
gezag, dankzij de economische vooruitgang in die tijd. Vorsten en grote edellieden
namen verschillende taken over van de kleine groeperingen, waardoor jonge mannen
over meer vrijheid gingen beschikken en zijzelf zich met hun rijkdom een prestigieus
hofleven konden veroorloven waarin jonge ridders hun carrière probeerden op te
bouwen.
Mijns inziens is deze uitleg ontoereikend om het diepgaande
individualiseringsproces dat in de twaalfde eeuw plaatsvond te verklaren. Wat toen
gaande was, was niets minder dan het ontstaan van een nieuw humanisme (door de
herontdekking van de oudheid), een ‘minirenaissance’ (Haskins, 1927) met zo'n
fundamentele omwenteling gericht op de menselijke persoon dat die door specialisten
omschreven werd als ‘de opkomst van het individu’ (Morris, 1972), ‘de ontdekking
van het zelf’ (Bynum, 1982), ‘het ontwaken van het geweten’ (Chenu, 1967) of het
belang van ‘verinnerlijking’ (Benton, 1982). Maso verwijst hier weliswaar wel naar,
maar mijns inziens besteedt hij er niet voldoende aandacht aan. Ook vermeldt hij:
‘Om een verklaring te vinden voor deze ingrijpende nieuwe houding is op allerlei
factoren gewezen, zoals de stijgende welvaart, de opkomst van de steden, de
toenemende arbeidsdeling, de verrijking van het intellectuele instrumentarium of de
groeiende invloed van de Kerk’. Maar daar blijft het nagenoeg bij, ook al komt hij
op bepaalde factoren wel zijdelings terug. Hij geeft enerzijds wel toe - hoe kan het
trouwens anders - dat het hier gaat om belangrijke ontwikkelingen, maar anderzijds
houdt hij er volgens mij niet genoeg rekening mee en vooral, hij integreert ze niet
echt als kernstukken in zijn eigen theorie. Voor hem maken ze eerder deel uit van
een (andere) meer fundamentele sociale verandering die deze als het ware overkoepelt,
namelijk de eerder genoemde overgang naar een maatschappij met lossere banden.
Deze grotere autonomie van individuen vormt de schakel naar het tweede
belangrijke aspect dat Maso toelicht als verklaring voor het ontstaan van de hoofse
liefde, meer precies als uitleg voor de specifieke vorm die de amour courtois aannam.
De nieuwkomers aan het hof waren verstrengeld in een ware concurrentiestrijd om
zich van elkaar en van reeds gevestigde ridders te onderscheiden om de gunst van
hun heer te winnen. Daar niet iedere jongeman geschikt was voor krijgsdaden en
bovendien de tijden toen nogal vreedzaam waren, werd de allure van perfecte minnaar
een middel bij uitstek om zich te doen gelden. Goede minnaar en ideale hoveling
vielen samen. Daarom gingen ook gevestigde edellieden hoofse deugden combineren
met martiale kwaliteiten.
Ook wat dit punt betreft, heb ik bezwaren: hoe kan een aangenomen houding, ook
al ging die gepaard met echte gevoelens, zulke verregaande gevolgen hebben dat de
ideale verhouding tussen man en vrouw vandaag de dag er nog door bepaald wordt?
Maar laten we Maso verder aan het woord. Hij concludeert het tweede deel van zijn
betoog met de nuchtere vaststelling: ‘zich als minnaar pre-
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senteren is niet hetzelfde als een minnaar zijn’ (p. 225). En zo wordt dit gekoppeld
aan het volgende, derde en laatste aspect van zijn zoektocht naar de oorsprong van
de fin'amors, meer specifiek naar de opkomst van de typische literatuur die ermee
verbonden was. Hoofse liefde was moeilijk te realiseren in de werkelijkheid. De eer
van de dame boven zijn eigen eer plaatsen, de volstrekte gelijkwaardigheid tussen
de twee geliefden in ere houden, dit waren eisen van de amour courtois die eigenlijk
niet van toepassing waren in een maatschappij overheerst door mannen en gekenmerkt
door een grote ongelijkheid tussen de beide seksen. Er bleef maar één manier over
om de fin'amors, zelfs tot in haar extreemste vormen, waar te maken: door ze te
transponeren van de werkelijkheid naar de verbeelding van de literatuur. Zo kon de
romantische passie zonder beteugeling mateloos geïdealiseerd worden en als standaard
gaan fungeren waaraan de liefde tussen man en vrouw kon worden afgemeten.
Op het einde van zijn conclusie breidt Maso even zijn onderwerp uit naar de dag
van vandaag. Dat interessante deeltje vind ik jammer genoeg veel te kort. Misschien
moeten we het opvatten als een uitnodiging tot vervolgonderzoek? De huidige
westerse samenleving staat op het eerste gezicht veel dichter bij de mogelijkheid de
amour courtois daadwerkelijk te beleven: we beschikken over meer keuzevrijheid,
we gaan minder gebukt onder familiale of andere associatieve verplichtingen, we
staan dichter bij de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Anderzijds hebben nieuwe
verplichtingen zich opgedrongen, die nog veeleisender zijn, vooral voor vrouwen
die meer dan vroeger present zijn in het openbare leven. Toch heeft het ideaal van
de hoofse liefde niets van zijn kracht verloren, hoewel het de laatste decennia wel
wat in opspraak is gekomen. Getuige hiervan de hele culturele wereld waarin de
amour-passion nog zo centraal staat. ‘Niet onverdeeld een zegen’, merkt de auteur
fijntjes op, want een hoog ideaal gaat vaak gepaard met diepe frustratie.
Wat zeker en vast ook stof is voor vervolgonderzoek is de manier waarop
middeleeuwse mystiek gebruik heeft gemaakt van het hoofse genre om zich een
nieuwe, ongekende uitstraling eigen te maken. Ik moet toegeven dat dit mijn eigen
stokpaardje is. Maso heeft zijn betoog uitdrukkelijk beperkt tot liefde aan de hoven.
Toch wat jammer, want de middeleeuwse mystiek doorgrondt de essentie van hoofse
minne. Een blik hierop had deze studie nog verrijkt.
Rita Fenendael
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Jeroen Dewulf, Spirit of resistance. Dutch clandestine literature during the
nazi occupation. Rochester, Camden House, 2010. 287 pp. ISBN 978 1571
134 936. €75-95.
Schrijven als daad van verzet
Eerst even dit: Spirit of resistance van Jeroen Dewulf is verplichte lectuur voor
iedereen die in het onderwerp Nederland en de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerd
is. En dan vooral als het gaat om de culturele, primair literaire verwerking van die
oorlog. Dat daarbij onmiddellijk de vraag aan de orde komt wie dan wel de
geïnteresseerde lezer is die Dewulf voor ogen heeft gestaan, is een kwestie die
hieronder ter sprake komt.
De oorlogsjaren hebben natuurlijk niet onder een gebrek aan belangstelling te
lijden gehad. Het is zonder meer de meest beschreven en best gedocumenteerde
periode uit de Nederlandse geschiedenis. Van lieverlede is het accent in die
belangstelling echter verschoven van de gebeurtenissen tijdens de oorlog naar de
manier waarop na de oorlog is omgegaan met de herinnering eraan. Voor een groot
deel is dat waarschijnlijk niet te vermijden: iedere generatie stelt zijn eigen vragen
aan het verleden en iedere generatie komt met nieuwe antwoorden. Hoe dan ook, als
er ooit al sprake was van een trend, in dit boek plaatst Dewulf de oorlogsjaren zelf
weer ferm in het middelpunt van zijn onderzoek. De historische terugblik in het eerste
en ‘de oorlog na de oorlog’ in het laatste hoofdstuk zijn de ijkpunten van de
tussenliggende hoofdstukken. Dat is een beproefde methode, waar niets op aan te
merken valt en dat ga ik dus ook niet doen.
Het boek stelt onder meer de vraag naar de invloed die is uitgegaan van de grote
hoeveelheid illegale publicaties op ‘het verzet’, er impliciet van uitgaande dat die
invloed er inderdaad was. De mogelijkheid dat die publicaties wel gelezen zijn, maar
tijdens de oorlog voor het grootste deel zonder invloed zijn gebleven, blijft
onbesproken. In zijn Herinneringen van een engelbewaarder uit 1971 verwijst W.F.
Hermans nadrukkelijk naar die mogelijkheid:
Pratend over de oorlog deden de mensen precies wat ze altijd deden, want
ze zouden niet geweten hebben wat ze anders hadden moeten doen, al zei
dan ook iedereen dat er oorlog was. De trambestuurders bestuurden de
tram, de bakker en de melkboer bezorgden brood en melk (1974, p. 135).
Hierboven werd al verwezen naar het feit dat het boek in het Engels is geschreven,
wat de vraag opwerpt welk potentieel lezerspubliek de schrijver voor ogen heeft
gehad. Een geïnteresseerde Nederlandse lezer zal in de tekst veel van zijn gading
kunnen vinden. Er is een overvloed aan onbekende en weinig bekende feiten
voorhanden, maar voor de gemiddelde Angelsaksische lezer zal het al gauw te
gedetailleerd worden. De grote lijn, zo veelbelovend ingezet in het eerste
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hoofdstuk, gaat verloren in de volgende hoofdstukken. Ik vermoed dat Dewulf zijn
eigen studenten in Berkeley in gedachten heeft gehad, maar zelfs voor die groep zijn
er te veel irrelevante namen en niet ter zake doende details.
In zes flinke hoofdstukken gaat Dewulf in op belangrijke vragen als ‘waarom was
clandestiene literatuur zo populair tijdens de oorlogsjaren’, ‘wat was het verband
tussen die literatuur en het verzet’ en ‘was er iets typisch Nederlands aan die
clandestiene literatuur’. Om met het laatste te beginnen: in het eerste hoofdstuk,
‘Resistance literature in Dutch history’, gaat hij ver terug in het verleden om dat
typisch Nederlandse aspect te onderzoeken. Hij vindt aanknopingspunten in de
opstand tegen Spanje, meestal ten onrechte aangeduid als de Tachtigjarige Oorlog,
en in de Franse bezetting van 1795-1813. Interessant is zijn opmerking dat het de
uitvinding van de drukpers was, die uitgroeide tot het belangrijkste wapen in handen
van de opstandelingen tegen Spanje. Bijbellezing stond hoog in het vaandel bij de
calvinisten en dat wekte als vanzelf ook belangstelling voor andere vormen van
literatuur. Het eerste Geuzenliedboek was uit 1574 en dat was het begin van talloze
herdrukken, en van nieuwe uitgaven. Volgens Dewulf lagen de principes van vrijheid
en tolerantie toen al min of meer verankerd in de psyche van de Nederlanders.
Met hoofdstuk 2, ‘Antifascist literature in the 1930s’, had ik de meeste moeite.
Het is met een boek zo vol met namen en historische gebeurtenissen natuurlijk niet
doenlijk om alle referenties na te lopen, maar een paar historische onjuistheden vielen
me op. In voetnoot 5 op pagina 37 heeft Dewulf het over Hendrik Colijn, tussen 1925
en 1939 maar liefst vijf keer minister-president. Dan schrijft hij:
Colijn was not afraid of using brutal force to crush any disruption of public
order. When a group of dissatisfied soldiers [bedoeld is natuurlijk
‘mariniers’, RW] mutinied on the cruiser De Zeven Provincien [...] in
February 1933, he gave the order to bomb the ship.
Niet onbelangrijk, maar onvermeld blijft dat het afwerpen van de bom plaatsvond
in Nederlands-Indië. De regering was bang dat een succesvolle muiterij tegen het
gezag snel tot navolging zou kunnen leiden en ging daarom over tot een drastische
actie. Belangrijker is echter dat het niet Colijn was die daarvoor de politieke
verantwoordelijkheid droeg, want die maakte op dat moment helemaal geen deel uit
van de regering, maar minister-president Ruys de Beerenbrouck. Eenzelfde soort
slordigheid vinden we op pagina 41: in voetnoot 26 geeft Dewulf een kort overzicht
van de geschiedenis van Anton Mussert en de NSB, waarbij hij onder andere verwijst
naar ‘its own private military force, the Weerheidsafdeling or WA’. Ik heb nog nooit
van een Weerheidsafdeling gehoord en heb altijd de afkorting WA als ‘Weer Afdeling’
verklaard gezien (als ik de spotnaam ‘Walhalla Aspiranten’ even buiten beschouwing
laat). Dat het hierbij niet om een incidentele verschrijving gaat, blijkt uit het feit dat
ook op andere plaatsen dezelfde benaming
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voor de WA wordt gegeven. Het is allemaal niet zo vreselijk, maar bij een meer
zorgvuldige correctie zou het zijn weggepoetst.
Vanaf het derde hoofdstuk, ‘The Netherlands under German occupation’, maakt
Dewulf duidelijk dat de in het eerste hoofdstuk met zoveel verve beschreven principes
van vrijheid en tolerantie, zeker in het begin van de bezetting, onder zware druk
kwamen te staan. Ook aan Nederland waren de grote vraagstukken van de jaren
dertig, populair uitgedrukt in de leuze ‘Mussert of Moskou’, niet voorbijgegaan.
Zeker toen de Duitse soldaten zich keurig bleken te gedragen en de Duitse
Rijkscommissaris in het openbaar te kennen gaf de Nederlandse tradities te willen
eerbiedigen, vroegen velen zich af of de berichten over nazigruwelen in Duitsland
niet schromelijk overdreven waren. Gelukkig maakte de instelling van de Nederlandse
Kultuurkamer in November 1941 een einde aan alle onzekerheid. De Kultuurkamer
moest de nazificatie van Nederland versnellen. Lidmaatschap was derhalve verplicht
voor iedereen met een artistiek beroep: niets kon meer worden gedrukt, opgevoerd
en uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de autoriteiten. Film, toneel,
literatuur, enzovoort werden georganiseerd in op quasi middeleeuwse leest geschoeide
‘gilden’.
Hierboven werd reeds opgemerkt dat in een boek zo volgeladen met details iedere
in het onderwerp geïnteresseerde lezer wel iets van zijn gading kan vinden. Het
bezwaar dat daaraan kleeft is dat door de veelheid aan kleine details de ‘grotere’
kwesties aan belang lijken te verliezen. Ik wil er twee noemen. Ik zocht bijvoorbeeld
tevergeefs naar een discussie over de vraag of de ‘clandestiene literatuur’ zich te
midden van alle gerechtvaardigde bezinning op het ‘verzet’ bewust was van het
zoveel grotere drama dat zich afspeelde ten oosten van de landsgrenzen. Het
onderwerp blijft niet helemaal ongenoemd, maar de Holocaust heeft zich in de
afgelopen decennia zozeer tot het hoofdthema van de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld dat een diepgravender behandeling van het vraagstuk op zijn plaats zou
zijn geweest.
Een tweede vraag is die naar de relatie tussen de literatuur aan de ene kant en de
verzetspraktijk aan de andere. Ik noemde het hierboven al. Wat was precies de invloed
van het gelezene op de lezer? Heeft de clandestiene literatuur vooral gediend om een
geknechte en gedemoraliseerde bevolking een hart onder de riem te steken of zijn
er gevallen bekend waar de lectuur rechtstreeks tot - gewelddadige - actie heeft
geleid? Opnieuw, Dewulf gaat het onderwerp niet helemaal uit de weg, maar het
boek zou hebben gewonnen bij een meer diepgaande discussie. Dit gezegd zijnde
blijft de indruk achter van een uitvoerige studie naar een tijdvak dat, hoe goed
bestudeerd ook, steeds weer nieuwe vragen blijkt op te roepen. De bezetting duurde
van 1940 tot 1945, maar het einde van de oorlog is nog lang niet in zicht. Dewulfs
studie vult een aantal lacunes in, maar opent tegelijk weer een reeks nieuwe vragen.
En dat is goed.
Rolf Wolfswinkel
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Lars Bernaerts, De retoriek van waanzin. Taalhandelingen,
onbetrouwbaarheid, delirium en de waanzinnige ik-verteller.
Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2011. 426 pp. ISBN 978 9044 126 839.
€33.
Waanzinnige ik-vertellers en hun retoriek
Als derde deel in de reeks Academisch literair van uitgeverij Garant verscheen vorig
jaar de narratologische studie van Lars Bernaerts over waanzinnige vertellers in de
moderne literatuur. Dit lijvige boek biedt tegelijk een theoretische bijdrage tot het
literatuurwetenschappelijk onderzoek omtrent de retoriek van waanzin en het
fenomeen van narratieve onbetrouwbaarheid. Dit gebeurt in de vorm van drie grondige
analyses van romans uit de Nederlandse literatuur: Maurits Dekker, Waarom ik niet
krankzinnig ben (1929), Hugo Claus, De verwondering (1962) en Johan Daisne, De
man die zijn haar kort liet knippen (1947). Deze modernistische romans zijn fictionele
autobiografische boeken, waarin een waanzinnige, autodiëgetische ik-verteller aan
het woord is. Bernaerts focust op de retorische en narratieve, communicatieve
middelen die een krankzinnige verteller kan gebruiken. Aansluitend bij de retorische
narratologie (J. Phelan) definieert Bernaerts retoriek als ‘het doordachte spel van
taalhandelingen van de fictionele verteller’, ‘als een persuasief middel, als een
aaneenschakeling van tropen, als een vorm van communicatie, en als een opeenvolging
van taalhandelingen met een bepaald effect’ (p. 11). Aan de narratologie ontleent hij
vooral inzichten van de constructivistische cognitieve richting (Fludernik, Palmer,
Zunshine) en die een dynamisch leesconcept vooropstellen, met aandacht voor de
constructies die de lezer tijdens zijn lectuur op basis van referentiekaders, mentale
schema's (scripts en frames) en persoonlijke ervaringen uit literatuur en werkelijkheid
opbouwt.
Het boek is helder en evenwichtig opgebouwd. In de eerste drie hoofdstukken, die
ongeveer een derde beslaan, wordt de methodologische benadering toegelicht en
uitgewerkt; daarna volgen drie hoofdstukken met de romananalyses. Bijzonder
geslaagd is de manier waarop Bernaerts vanaf het begin de vele diverse methodische
aanzetten én de gevalsstudies in een strakke regie bijeen weet te houden: de
methodologische concepten en definities worden systematisch geïntroduceerd en
toegelicht, met informatieve doorverwijzingen naar verdere discussies in de voetnoten.
In het theoretische gedeelte komen geregeld vooruitwijzingen naar de hoofdstukken
over de cases voor (en vice versa). Alle hoofdstukken bevatten - ook als dit niet
expliciet is aangegeven - samenvattende paragrafen.
Het eerste hoofdstuk, ‘Waanzin in literatuur’, presenteert literaire en niet-literaire
referentiekaders van waanzin. Daarin worden Nederlandstalige (Bernlef, Hertmans
en Vestdijk) en anderstalige auteurs over waanzin en literatuur besproken, evenals
waanzinsvoorstellingen in verband met religie, filosofie en medicalisering. Dit
hoofdstuk fungeert als smaakmaker en als oriënterend overzicht. Het tweede hoofdstuk
focust op de narratologische benadering van waanzin in ik-ver-
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tellingen en gaat uit van het probleem van de onbetrouwbare verteller. Omdat de
klassieke narratologische modellen onvoldoende zijn toegerust om een waanzinnig
en onbetrouwbaar bewustzijn te analyseren, wordt een beroep gedaan op recentere
postklassieke narratologische theorieën (D. Herman, M. Jahn) uit de cognitieve
richting. Men zou, afgezien van nuanceringen, de idee van scripts, frames en
referentiekaders uit deze cognitief narratologische theorieën kunnen beschouwen als
verfijningen van Jauss' verwachtingshorizon. Het gaat hier om de constructie van
lezersverwachtingen, aangevuld door interacties met tekstuele elementen. In dit
tweede hoofdstuk besteedt Bernaerts uitgebreid aandacht aan de voor dit onderzoek
zeer relevante, ingewikkelde kwestie van de implied author en de narratieve
onbetrouwbaarheid (unreliable narration) en aan de vraag in hoeverre het concept
van een geïmpliceerd auteur eigenlijk nodig is voor onderzoek van de onbetrouwbare
verteller. Hij volgt de optie van A. Nünning (1997) om de onbetrouwbaarheid van
de verteller niet langer te koppelen aan ‘de zwevende instantie van de geïmpliceerde
auteur’ (p. 69), maar te werken met een lijst van ‘identifiable clues to a narrator's
unreliability’. Deze inzichten worden aangevuld met T. Yacobi's ‘lectuurhypothesen’
(p. 72), principes die lezers inzetten om tekstanomalieën in hun lectuur te integreren.
Via dergelijke aanvullingen is de weg voorbereid voor het derde hoofdstuk waarin
de taalhandelingen en hun perlocutionaire effecten centraal staan. Soms gaat de drang
naar taxonomie in dit boek erg ver (bijvoorbeeld op p. 81), en dient ze eerder de
volledigheid dan de functionaliteit, maar dit blijft gelukkig een uitzondering. De
consequent volgehouden strategie om eerst de diverse narratologische opvattingen
en begrippen duidelijk met verwijzing naar hun auteur te expliciteren en toe te lichten,
ze vervolgens te becommentariëren en eventueel te bekritiseren en ze ten slotte te
beoordelen op hun potentieel voor het onderzoek naar de waanzinnige verteller, biedt
de lezer een welkom houvast in deze complexe materie. Ten slotte vormt dit tweede
hoofdstuk een mooi voorbeeld van hoe het analysemodel verder verfijnd kan worden
met analyses van concrete werken: er worden twee types waanzinnige vertellers, de
fou imaginant en de fou raisonnant, voorgesteld. Zij zijn ontleend aan Daisnes De
man die zijn haar kort liet knippen, en tegelijk representatief voor twee verschillende
retorische discoursen.
In hoofdstuk drie komen de taalhandelingstheorieën ter sprake als basis voor een
narratologisch speech-act model. Mijn inziens heeft Bernaerts voor zijn onderzoek
hiermee de grootste analytische winst geboekt. De speech-act theorie (J.R. Searle,
J.L. Austin, M. Pratt) stelt niet de waarheidswaarde van uitspraken, maar de
illocutionaire kracht van taalhandelingen centraal. Dat is in het discours van
waanzinnige en/of onbetrouwbare ik-vertellers van groot belang. Het inventariseren
van de expliciete (directe) en indirecte taalhandelingen van deze vertellers en het
onderzoeken van de contextuele voorwaarden voor het welslagen van dergelijke
taalhandelingen, leert immers veel over het manipulatieve of ondermijnende karakter
ervan, over hun falen en over de wijze waarop ze een tegengesteld effect
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van het beoogde kunnen bereiken. In het discours van waanzinnige vertellers brengt
dat een onvermoede gelaagdheid en complexiteit tevoorschijn.
De drie hier geanalyseerde waanzinnige ik-vertellers horen thuis in drie diverse,
maar toch goed vergelijkbare romans: Maurits Dekkers Waarom ik niet krankzinnig
ben werd bij zijn verschijnen in 1929 als een vertaling uit het Russisch gepresenteerd
en is maar weinigen bekend. De man die zijn haar kort liet knippen van Johan Daisne
en vooral De verwondering van Hugo Claus daarentegen zijn al druk
becommentarieerd. De analyses zijn in grote lijnen parallel opgebouwd. Ze brengen
eerst in beeld welke literaire, klinische en populaire beelden van waanzin de tekst
oproept, vervolgens wordt de vertellersretoriek ontleed met instrumenten uit de
narratologische theorieën en de modellen voor onderzoek van onbetrouwbaarheid.
Dan gaat het om vertelstructuur, focalisatie en karakterisering. En ten derde komen
semantiek, syntaxis en pragmatiek van het waanzinsdelirium aan bod.
De eerste analyse is de uitvoerigste. In Dekkers roman tracht de ik-verteller
Vladimir Wirginszki, die - net als Willem Termeer uit Emants' Een nagelaten
bekentenis - zijn vrouw heeft vermoord in zijn verdediging zijn psychiaters ervan te
overtuigen (zie titel) dat hij niet krankzinnig is. Bernaerts laat in dit hoofdstuk zien
hoe de analyse van taalhandelingsstructuren in combinatie met andere aspecten
vruchten afwerpt: hoe taalhandelingen met tekstretoriek samenhangen, welke weerslag
taalhandelingen hebben op de karakterisering van personages en hoe ze met de
narratieve structuur en de narratieve dynamiek van de tekst interageren. Tekstpassages
die een hoge concentratie aan relevante motieven en uitspraken bevatten, worden
nauwgezet met de eerder geselecteerde theoretische concepten geanalyseerd. Een
mogelijk gevaar van dit soort van analyses is dat ze een bijzondere gedetailleerdheid,
techniciteit en uitvoerigheid vergen in de presentatie, zowel van de primaire
tekstcitaten als van de commentaren, en daarmee oeverloos kunnen uitdijen. Door
een goede keuze van fragmenten die in detail worden geanalyseerd, heeft de auteur
deze klip weten te omzeilen.
Een lastiger punt is de analyse van de focalisatie. Het algemeen aanvaarde
narratologische onderscheid tussen focalisatie/perspectief en verteller/stem is een al
meermaals overtuigend gemotiveerde theoretische constructie, die in de praktijk niet
altijd probleemloos hanteerbaar blijkt. Een verteller - ook een ik-verteller - kan
immers tegelijk focalisator zijn, namelijk in het geval van externe focalisatie,
bijvoorbeeld een ik-nu dat een ik-toen focaliseert. De ik-verteller kan daarenboven
verschuiven van een externe naar een interne focalisatie, namelijk wanneer hij het
interne perspectief van het ik-toen kiest. Het subtiele onderscheid tussen externe
focalisatie van binnen uit (een focalisatie van buiten het verhaal dat het gefocaliseerde
object van binnen uit waarneemt) en interne focalisatie (focalisatie vanuit een
verhaalintern standpunt), zoals op p. 198 uiteengezet, is mijns inziens nauwelijks
vol te houden. Dit wordt nog problematischer wanneer een focalisatie ‘nog “nipt”
extern’ (p. 198) wordt genoemd met het argument dat de ‘stem’ nog die
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van de verteller is, een lastig argument wanneer men het onderscheid tussen focalisatie
en vertelsituatie principieel overeind wil houden.
In de analyses van Claus en Daisne is de eerste vraag of deze
retorisch-narratologische benadering iets kan toevoegen aan de vele bestaande
interpretaties. Het antwoord daarop is zonder twijfel ja. Het hoofdstuk over De
verwondering laat zien hoe waanzin en schizofrenie (en daarmee samengaand ook
de onbetrouwbaarheid van de verteller) niet alleen doorwerken in duidelijk
waarneembare aspecten, zoals de verschillende schrifturen van het personage Victor
de Rijckel, maar ook in de narratologische structuur zelf. Terwijl in de analyse van
Dekkers roman de taalhandelingen centraal stonden, krijgt hier het narratieve delirium
(het Almoutverhaal) met zijn semantische elementen, narratieve syntaxis en functies
van literaire waanzin veel aandacht. De derde casus is interessant als
vergelijkingsmateriaal. Tal van verhaalelementen uit De man die zijn haar kort liet
knippen stemmen met de Verwondering overeen: een leraar met
minderwaardigheidscomplex valt op een bijzondere vrouw en schrijft vanuit de
inrichting in een fictioneel egodocument over zijn verleden. In deze beide romans
zijn de existentiële opvattingen van waanzin sterk met esthetische en poëticale
opvattingen verbonden. Het pathologische discours van Dekkers Vladimir en Daisnes
Govert Miereveld blijkt eng verweven met de problematiek van het schrijven zelf.
De retoriek van waanzin is een boek dat - zoals het een boek over taalhandelingen
past - ondanks grote complexiteit en techniciteit van het thema zijn lezer niet uit het
oog verliest. Door de precieze formuleringen en opbouw, de zorgvuldige omgang
met bronnen (parafrases en vertalingen), de geslaagde verbinding van theoretische
beschouwingen en concrete illustraties van het potentieel van deze beschouwingen
heeft het zijn ambitieuze opzet waargemaakt: een combinatie van narratologie en
taalhandelingsanalyse die nieuwe mogelijkheden biedt voor verder onderzoek.
Lut Missinne

Yves T'Sjoen, Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne
Nederlandstalige poëzie. Gent, Academia Press, 2011. 267 pp. ISBN 978
9038 216 683. €24.
Een rondedans om de literaire tekst
De Italiaanse showgirl Raffaella Carrà maakte begin jaren zeventig van de vorige
eeuw furore met een dansje en een liedje waarbij zij en haar danspartner elkaar lichtjes
aantikten op diverse, al dan niet erogene zones van hun lichaam. Ze noemde het
liedje ‘Tuca Tuca’ (spreek uit: toeka toeka) en het werd een televisie-

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

177
hit, vooral toen de beroemde komische filmacteur Alberto Sordi zich op een
zaterdagavond leende voor een ondeugende versie ervan. Bij het lezen van Yves
T'Sjoens boek met de speelse titel Dingenzoeken in Taka-Tukaland overkwam mij
een soortgelijk ‘tuka tuka’ gevoel: korte, prikkelende hoofdstukken verleiden de
lezer zich luchtig te laten aanraken door een gevarieerd aanbod van teksten over het
werk van Nederlandse en Vlaamse dichters. De Raffaella Carrà van T'Sjoen is Pippi
Langkous - een tekening van de heldin van de beroemde kinderboeken siert de omslag
- en de dingen die hij zoekt in het Taka-Tukaland zijn aanrakingen met ‘het lichaam’
van de poëzie. Door middel van beschouwingen over de taal van de poëzie en over
het genetisch materiaal dat wordt geleverd door commentaren (‘replieken’) van
enkele dichters zelf, probeert T'Sjoen te evoceren wat er omgaat in dat lichaam en
zijn strategie is heuristisch, een verzameling opstellen - een materiaalverzameling
noemt hij het zelf - die bijdragen aan overwegingen over de relatie tussen de
verschillende instanties: dichter, lezer en tekst.
De serieuze ondertitel van het boek vermeldt het theoretische uitgangspunt: de
peritekst. In een korte inleiding over zijn methode legt T'Sjoen uit wat hij met de
term wil en hoe hij die zal gebruiken. Het begrip komt van de Franse
literatuurbeschouwer Gérard Genette en het verwijst naar alles wat zich rondom de
tekst bevindt, maar er wel bijhoort: titel, omslag, flaptekst, eventuele opdrachten
en/of citaten, enzovoort. Foto's en tekeningen op voor- en achterplat, het samenspel
van woorden, beelden en kleuren bepalen mede de aantrekkingskracht van het artefact
voor het lezerspubliek. Nieuwe middelen zoals de computer kunnen bijdragen aan
de peritekst: veel auteurs hebben tegenwoordig een website waarnaar ook in de
bundels zelf verwezen kan worden. T'Sjoens doel is dus het bepalen van de grenzen
van de literaire teksten, maar tegelijk wil hij over die grenzen kijken en exploreren
wat er buiten, voor en na die teksten gebeurt. Het bewustzijn van de onmogelijkheid
van een autonoom literair werk zorgt ervoor dat T'Sjoen zich concentreert op de
aanwezigheid van afbakenende en tekstexterne elementen. Waar de ondertitel een
theoretische, literatuurwetenschappelijke aanpak suggereert, benadrukt de titel het
oriënterende, heuristische aspect van de methode.
Het is verleidelijk T'Sjoens benadering toe te passen op zijn eigen boek. De
illustratie op de omslag komt uit Pippi Langkous in Taka-Tukaland, waarop een
meisje met sproeten, het rode haar met strikjes in twee hupse staartjes gebonden,
getooid met bloemen uit een ronde, houten ton te voorschijn komt. Naast de ton staan
twee verbaasde kinderen, slechts gekleed in strooien rokjes, het meisje onderzoekend
te bekijken. Het tafereel nodigt op zijn minst uit tot een allegorische interpretatie:
twee poëzieonderzoekers die het artefact beschouwen waaruit slechts een gedeelte
van de inhoud de kop opsteekt? De primitieve oorsprong van de poëzie? Wie zijn
deze Taka-Tukalanders? Boven de tekening staan de titel en de ondertitel - schuin
afgedrukt in twee kleuren - en onder de tekening de naam van de auteur en het logo
van de uitgever. Op het achterplat wordt uitgelegd wat peritekst is, gevolgd door een
beschrijving van de inhoud. Voorts een summiere
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presentatie van de auteur. Dit alles in twee kleuren, rood en groen. De bloemen op
Pippi's hoofd zijn blauw en paars. Het is een zwierig boek dat zeker nieuwsgierig
maakt.
Ook vanbinnen beweegt het boek zich op verschillende niveaus. De stukken worden
beurtelings ‘verkenningen’ en ‘beschouwingen’ - of zelfs ‘verkennende
beschouwingen’ - genoemd. Hiermee balanceert T'Sjoen op het slappe koord van
metatalige vooronderstellingen. Het karakter van het ‘onbegrensde totaalkunstwerk’
in het essay over K. Schippers veronderstelt een eenheid en T'Sjoen geeft toe dat het
hier geen zin heeft over teksten en periteksten te spreken. De paradox tussen eenheid
en versplintering komt ook aan bod in het stuk over Exodus van Hugues C. Pernath.
In de discussie met Peter Holvoet-Hanssen stipt de dichter in zijn repliek hetzelfde
probleem aan: ‘Mijn poëzie is centrifugaal én centripitaal. Ik ben nu eenmaal een
buitenstaander van binnenuit’ (p. 134). Mij schiet de titel van het metafysisch dagboek
van de dichter Erik van Ruysbeek te binnen: De omtrek en het centrum. De grens Emily Dickinson spreekt van ‘circumference’ - bepaalt de kern. Noodzakelijkerwijs
blijven we binnen de cirkel, ons immuunsysteem, zoals de duitse filosoof Peter
Sloterdijk het in zijn trilogie Sferen noemt. Maar heeft de sfeer een centrum? Het
lijkt mij dat de kern - alweer die kern! - van het probleem naar voren komt in de
bespreking van de teksten van de dichter Peter Holvoet-Hanssen. Genre en stromingen
komen aan de orde. In zijn ondertitel spreekt T'Sjoen over moderne Nederlandstalige
poëzie en in het stuk over Holvoet-Hanssen reageert hij op het boek van Thomas
Vaessens en Jos Joosten over de postmoderne Nederlandse en Vlaamse poëzie.
Volgens de auteurs behoort de dichter tot de postmoderne poëzie vanwege de ‘algehele
kernloosheid’ van zijn werk, wat T'Sjoen bestrijdt. Hij ziet deze kernloosheid als een
illusie, hetgeen de dichter zelf in zijn repliek bevestigt. Ook Huub Beurskens herkent
dezelfde kwestie in zijn eigen werk:
Het gedicht [Charme, HVDH] werd in plaats van centrum periferie. Dat
wil zeggen een ruimte, sfeer om het centrum heen, rond een focus die
almaar verschuift, een en al beweging, waarbij elk brandpunt ten gunste
van een andere optiek weer kan en moet opgaan in het nooit vatbare geheel
van met elkaar verknoopte en vertwijnde draden (p. 36).
Wat is nu eigenlijk het genre van dit boek? Theorie of literaire kritiek? Essays? Een
epistolaire uitwisseling over auteursintenties en lezerservaringen? Misschien is het
concept van peritekst wel in tegenspraak met het overwegend impressionistische
karakter van de beschouwingen. Welke rol spelen eigenlijk de interpretaties van de
teksten? Mede door deze mengeling van genres maakt het boek soms een wat
rommelige indruk, maar misschien is dat juist wel het postmoderne karakter ervan.
Het biedt niettemin een schat aan informatie over uiteenlopende Nederlandstalige
dichters en talrijke aanknopingspunten voor poëzieliefhebbers. De
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uitvoering, de organisatie en de inleiding demonstreren duidelijk welke kant T'Sjoen
op wil: poëzie kan en mag niets uitsluiten. Zoals de poëzie binnen de literaire canon
funcioneert, zo werkt ook de poëziebeschouwing. Concentratie op de grens, de
marges, rand- en buitengebieden, gedachtesprongen, de ‘roetsjbaan’ van het brein,
zoals het in een opstel over Paul Snoek heet. In T'Sjoens eclectische aanpak is er
voor alles plaats: populaire cultuur, kinderliteratuur, plaatjes en de elektronische
communicatie met de dichters, maar tegelijkertijd is het een serieuze studie over alles
wat de literaire tekst omringt. De opstellen vormen een rijke bron voor verdere studie
en geven talrijke aanzetten tot interpretatie van belangrijke Nederlandse en Vlaamse
dichters.
Een voorbeeld van een geslaagde gedachtesprong zijn de beschouwingen over de
mythische kracht van het element water in de opstellen over twee zeer verschillende
dichters, Jan Lauwereyns en Paul Snoek. Waar Snoek in twee verschillende
hoofdstukken bij de bespreking van zijn metaforiek een profetisch dichter wordt
genoemd, wordt de poeta doctus Lauwereyns vér voor 10 maart 2011 onbedoeld een
profetisch dichter met de presentatie en de door T'Sjoen besproken omslag van zijn
bundel Vloeistof en welvaart (2008). De tsunami-achtige vloedgolf op de achtergrond
van de fotocollage wordt samen met de titel van de bundel een treffend beeld van de
apocalyps, terwijl de oorsprong wordt verzinnebeeld in Paul Snoeks Gedichten voor
Maria Magdalena met de metafoor van het oerelement: ‘Water en waarheid zijn in
Snoeks metaforiek van begin jaren zestig onverbrekelijk met elkaar verbonden’ (p.
213). Het mythische einde en het begin, maar de omtrek van de cirkel heeft begin
noch einde. We blijven dansen om het gouden kalf van de literaire tekst.
Herman van der Heide

Hans den Besten, Rans Hinskens & Jerzy Koch (red.), Afrikaans: een
drieluik. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, 2009. 255 pp. ISBN
978 9088 800 108. €25.
Een driedimensionale visie op een sustertaal van het Nederlands
Het wetenschappelijk debat omtrent het Afrikaans kent talloze facetten. Afrikaans
als ‘literaire brug’ tussen twee ervaringswerelden, namelijk de Lage Landen en
Zuidelijk Afrika, Afrikaans als hét onderzoeksvoorbeeld van taalcontact en
taalverandering, Afrikaans als politieke kwestie - dit zijn slechts enkele van de vele
kaders waarin onderzoek is gedaan naar de enige levende sustertaal van het
Nederlands. ‘Afrikaans. Een drieluik’ laat zich niet binnen één van de net genoemde
perspectieven plaatsen, maar hanteert een bredere aanpak. Zowel het linguïsti-
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sche, het letterkundige als het cultuurwetenschappelijke perspectief - elk een hoofdstuk
- komen aan bod. De titel berust daarom niet op toeval, de drie hoofdstukken vullen
elkaar aan en geven een driedimensionale visie op het onderwerp Afrikaans - ze
vormen de scharnieren die het klassieke drieluik als een soort schilderij bijeenhouden.
De hoofdstukken van het drieluik worden aangevuld door artikelen, geschreven
door bekende wetenschappers zoals Hans den Besten (Universiteit van Amsterdam),
Jerzy Koch (Uniwersytet Wroclawski) of Anna Coetzee (Universiteit van
Johannesburg). Ondanks de vele onderwerpen die in het boek behandeld worden,
kan men de afzonderlijke bijdragen niet los van elkaar zien, want ze lopen in elkaar
over.
Neem bijvoorbeeld een vraag die in de Afrikaanse taalwetenschap vaak en hevig
bediscussieerd wordt: is het Afrikaans een product van pidginisering en creolisering?
Aan de ene kant vertoont het een opvallend hoog aantal typisch ‘creoolse’ kenmerken,
zoals radicale deflectie of genusverlies. Aan de andere kant is de lexicale
overeenkomst met het Nederlands buitengewoon groot. Groter dan bij andere talen
die als creooltalen worden aangeduid. Kan er dus sprake zijn van een creoolse taal?
Paul T. Roberge stelt deze vraag centraal in zijn bijdrage ‘Afrikaans and creolization’
en heeft er een duidelijk antwoord op: ja, Afrikaans is een product van creolisering.
Daarbij beschouwt hij ‘creolisering’ eerder als socio-historisch dan als linguïstisch
concept. Alle creoolse talen hebben één ding vaak met elkaar gemeen, ze zijn
geworteld en ontwikkeld in (meestal) tropische, door Europeanen opgerichte kolonies,
waar verschillende taalgemeenschappen niet gestandaardiseerde variëteiten van
metropolitaanse talen spraken. De Kaapse samenleving voldeed in de zeventiende
en achttiende eeuw aan deze eigenschappen en wordt door Roberge daarom als
‘creoolse samenleving’ beschreven. Ook Anna Coetzee gaat uit van een door
creolisering beïnvloede taal en trekt de sporen na die deze creoliseringsprocessen
hebben getrokken. Ze komt daarbij tot de conclusie dat de mate van creolisering
binnen de Afrikaanse dialecten verschilt.
Een interessante kanttekening is dat de artikelen van Coetzee en Roberge niet tot
hetzelfde hoofdstuk behoren alhoewel ze beide betrekking hebben op een soortgelijk
onderwerp. Roberge benadert het thema creolisering vanuit linguïstisch oogpunt,
terwijl Coetzee haar onderzoek binnen een cultuurwetenschappelijk kader plaatst.
Roberge en Coetzee zijn echter niet de enige voorbeelden; de lezer kan talrijke andere
bijdragen ontdekken die verbanden scheppen tussen de hoofdstukken en dat is niet
verwonderlijk. Uiteindelijk horen cultuur, literatuur en taal bij elkaar. Dit verband
komt tijdens het lezen van het boek ook duidelijk naar voren.
Laten we nu kijken naar de desbetreffende secties van het boek. In de sectie
‘Cultuur’ staan meerdere cultuur-theoretische concepten centraal. Als eerste valt de
wisselwerking tussen afrocentrische en eurocentrische culturen in Zuid-Afrika te
noemen. Paul J. Schutte heeft daar een artikel aan gewijd waarin hij ingaat op
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mogelijke niet-verbale spanningen tussen beide groepen. Het volgende voorbeeld
laat, aan de hand van verschillende begroetingsgewoonten, zien hoe belangrijk een
bewuste omgang met niet-verbaal gedrag is. Terwijl een glimlach als begroeting
tussen twee eurocentrisch georiënteerde personen vaak als een vriendelijk gebaar
wordt gezien, hebben ‘die Zoeloe [...] die persepsie dat hulle uitgelag word as iemand
eksplisiet lag as daar gegroet word’ (p. 76). Schutte noemt vervolgens een aantal
heel interessante cultureel bepaalde gedragsregels die nuttig zijn om misverstanden
te voorkomen. Daarbij trapt hij niét in de val van stereotyperende beeldvorming, wat
dit artikel zeer het lezen waard maakt.
Ook in het artikel van Abraham H. de Vries wordt aan de verhouding tussen
eurocentrisme en afrocentrisme aandacht geschonken. Hij beschrijft de wisselwerking
daarvan als een mogelijk spanningsveld waarin het Afrikaans zich bevindt en voegt
er een aantal verdere spanningsvelden aan toe. In ‘Afrikaans as apartheidstaal teenoor
Afrikaans as menstaal’ beschrijft hij de uiteenlopende associaties die verbonden zijn
met de taal. Het politiek beladen idee van de ‘taal der apartheid’ staat in contrast met
het concept van ‘die taal wat bepaal hoe ek die wêreld beskou’ (p. 42). Een medium
dat sinds de geboorte meegegeven wordt, geeft toegang tot de werkelijkheid en geeft
oriëntatie aan de spreker. Hij plaatst het Afrikaans verder ook binnen de context van
globalisering en biedt daardoor op een aanschouwelijke manier een overzicht van
de huidige taalsituatie (waarin de taal zich bevindt).
Samenvattend valt te zeggen dat het hoofdstuk Cultuur een gedifferentieerd inzicht
geeft in de multiculturele Zuid-Afrikaanse samenleving, fijne nuances in het gedrag
en in de waarneming van mensen met verschillende culturele achtergronden beschrijft
en daarbij niet in stereotypes vervalt. Een boeiend hoofdstuk.
Het literaire luik bevat drie artikelen. Abraham H. de Vries beschrijft in zijn
bijdrage de ontwikkeling van het Afrikaanse korte verhaal in de jaren zestig tot en
met de jaren negentig en belicht onder meer de rol van de grensliteratuur en de
emancipatie van de vrouw.
Er worden ook cultuurvergelijkende verbanden met Europa gelegd, bijvoorbeeld
in het artikel van Pawel Zajas. Hier komt de lezer te weten dat de Boerenoorlog,
hoewel op kleine schaal, invloed had op de toenmalige jeugdliteratuur in Polen. Een
Poolse auteur associeert de strijd om de Boerenrepublieken zelfs met het lot van de
Republiek Polen die toen gedeeld was. Hij schept een opmerkelijke verbinding van
twee historische gebeurtenissen die in de geschiedschrijving volstrekt apart van elkaar
gezien worden.
Het derde artikel met literatuurwetenschappelijke focus richt zich op stereotypes
in de Afrikaanse literatuur. Terecht merkt Jerzy Koch op dat men stereotypes niet
kan/hoeft te voorkomen maar dat het belangrijk is hoe ze gestructureerd zijn en hoe
ze door de lezer waargenomen worden. Hij pleit voor een nieuwe benadering van
literaire stereotypes door de tot nu toe gehanteerde onderverdeling in positief en
negatief te doorbreken.
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De taalkunde is de meest prominente afdeling. Hier kan de lezer zich verdiepen in
diverse linguïstische onderwerpen met betrekking tot het Afrikaans, zoals de
verbuiging van attributief gebruikte adjectieven die in schril contrast staat met de
algemene deflectieneiging van het Afrikaans. Een andere bijdrage behandelt
syntactische bijzonderheden van het Afrikaans en mogelijke verklaringen daarvan.
Peter Slomanson neemt in zijn artikel een mogelijke invloed van het Khoekhoegowab
en het Maleis op de Afrikaanse zinsbouw onder de loep.
Theresa Biberbauer laat haar licht schijnen over een soortgelijke vraagstelling
door een syntactisch verschijnsel te onderzoeken dat de meeste Germaanse talen
typeert: Verb Second. Biberbauer begint met een uitleg waarom er tot nu toe te weinig
aandacht geschonken is aan het V2-verschijnsel in verband met Afrikaans. Men ging
ervan uit dat aan het Afrikaans dezelfde V2-structuur ten grondslag lag als aan het
Nederlands. Biberbauer weerlegt dit standpunt echter op indrukwekkende wijze door
het onderscheid te demonstreren tussen de Afrikaanse standaard/schrijftaal aan de
ene kant en recente ontwikkelingen in de omgangstaal aan de andere kant. Dit doet
ze aan de hand van generatief onderzoek, maar ze vraagt tegelijkertijd: ‘How
well-behaved is Afrikaans?’ Dus, weer een verwijzing naar een sociaal-cultureel
(bepaald) aspect.
De meeste artikelen in het boek zijn of in het Nederlands of in het Afrikaans
geschreven. In deze artikelen komen wel eens citaten of parafrasen voor die juist in
de andere taal geformuleerd zijn. Aangezien beide talen een opvallend overeenkomend
schriftbeeld hebben, beseft de lezer soms niet meteen, maar pas na enkele woorden,
dat het net gelezen citaat in een andere taal dan in de voertaal van het artikel
geschreven is. Op die manier laat het boek zien hoe dicht beide talen bij elkaar staan,
zonder dit feit uitdrukkelijk te vermelden.
Bovendien maken de verschillende benaderingen in Afrikaans. Een drieluik het
boek interessant voor een brede lezerskring. Het belicht op gedifferentieerde wijze
de historische omstandigheden waarin het Afrikaans zich ontwikkelde, legt verbanden
tussen Europese en Zuid-Afrikaanse culturen en plaatst het Afrikaans, en ook andere
talen en culturen van Zuid-Afrika, binnen de huidige context van globalisering.
Afrikaans: een drieluik is een poging om drie cruciale perspectieven op een taal
in kaart te brengen. Een geslaagde poging en daarom een echte aanrader voor iedereen
die belangstelling heeft in de (Zuid-)Afrikaanse cultuur, taal en literatuur.
Henning Radke
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Nicoline van der Sijs, Nederlandse woorden wereldwijd. Den Haag, SDU
Uitgevers, 2010. 747 pp. ISBN 901 2582 148. €64,90.
Het eerste naslagwerk over Nederlandse uitleenwoorden
In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag worden reeds zestig
boeken vermeld waarvan de Leidse neerlandica en slaviste Nicoline van der Sijs
auteur, medeauteur, redacteur of editeur is. Haar publicaties, die zij vanaf de jaren
tachtig van de vorige eeuw met de regelmaat van de klok doet verschijnen, betreffen
vooral de geschiedenis van het Nederlands en de etymologie van de Nederlandse
woordenschat. Sinds geruime tijd toont zij ook een bijzondere belangstelling voor
leenwoorden in het Nederlands en uitleenwoorden van het Nederlands in andere
talen. Daarvan getuigt de indrukwekkende lijst van tien boeken die ze aan deze laatste
problematiek heeft besteed: Leenwoordenboek: de invloed van andere talen op het
Nederlands (1996), Nederlands in het buitenland, buitenlands in het Nederlands
(1997), Geleend en uitgeleend: Nederlandse woorden in andere talen & andersom
(1998), Nota bene: de invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands (2000),
Uit Oost en West: verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië (2003), Groot
leenwoordenboek (2005), Klein uitleenwoordenboek (2006), Cookies, coleslaw, and
stoops: the influence of Dutch on the North American Languages (2009), Yankees,
cookies en dollars: de invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen
(2009) en Nederlandse woorden wereldwijd (2010).
Het recente naslagwerk Nederlandse woorden wereldwijd, dat 747 bladzijden telt,
is de topprestatie van Van der Sijs op het gebied van uitleningen van het Nederlands
aan andere talen. Het bestaat uit twee gedeelten: een theoretische inleiding en een
woordenboek van Nederlandse uitleenwoorden. De opbouw van beide gedeelten
mag optimaal en gebruikersvriendelijk worden genoemd. In deel 1, dit wil zeggen
in de inleiding (pp. 1-160), worden cruciale aspecten van vooral uitleenwoorden
behandeld. Dit gedeelte is in vier hoofdstukken onderverdeeld waarop we hier in het
kort zullen ingaan.
In hoofdstuk 1, ‘De gegevens in het alfabetisch lexicon’, belicht Van der Sijs hoe
zij de database van Nederlandse uitleenwoorden heeft opgebouwd. Zij had hier - in
principe - drie verschillende excerperingsmogelijkheden ter beschikking. In geval
van de Germaanse, Romaanse en Slavische talen en ook in het geval van het
Indonesisch was dit relatief gemakkelijk, want hier kon ze zich baseren op recente
etymologische woordenboeken of verklarende woordenboeken met historische en
etymologische informatie. Bij gebrek aan dergelijke etymologische naslagwerken
moest zij gebruik maken van Nederlands-vreemdtalige vertaalwoordenboeken. Wat
talen betreft die lexicografisch nog niet beschreven zijn was zij echter genoodzaakt
terug te grijpen op andere bruikbare schriftelijke bronnen. Voor het Aucaans
bijvoorbeeld, een creooltaal in het oosten van Suriname, heeft zij alle potentiële
Nederlandse uitleenwoorden geëxcerpeerd uit een
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reisgidsje (p. 7). Het ligt natuurlijk voor de hand dat de zo gewonnen gegevens
geenszins aanspraak kunnen maken op volledigheid. Van der Sijs' speurzin en
doorzettingsvermogen verdienen hier echter lof van alle vakgenoten.
In hoofdstuk 2, ‘Taalcontacten’, schetst Van der Sijs de contacten die
Nederlandstaligen tot nu toe met andere volkeren van de wereld hadden. Per
werelddeel worden talen opgesomd waarmee het Nederlands in contact is geweest.
Tevens vindt men hier een alfabetisch overzicht van 138 talen die ten minste één
Nederlands woord hebben overgenomen. Ook wordt iedere taal beknopt
gekarakteriseerd: dit wil zeggen de taalfamilie, het verspreidingsgebied, de
geschiedenis, het aantal moedertaalsprekers en het aantal en de aard van de ontleende
Nederlandse woorden.
In hoofdstuk 3, ‘Aantallen uitleenwoorden per taal en periode’, verstrekt Van der
Sijs belangrijke statistische gegevens over Nederlandse uitleenwoorden die in
overzichtelijke tabellen zijn opgenomen. In totaal heeft zij 17560 Nederlandse
woorden gevonden die ze als ontleningen heeft bestempeld in 138 geanalyseerde
talen. De top tien ervan vormen: het Indonesisch (5568), Negerhollands (3597),
Sranantongo (2438), Papiaments (2242), Deens (2237), Zweeds (2164), Fries (1991),
Noors (1948), Engels (1692) en Frans (1656). Tussen ronde haakjes staan de
ontleningsaantallen. Over de meeste uitleenwoorden beschikken het Indonesisch,
Negerhollands, Sranantongo en Papiaments, dus de talen die het nauwst zijn
verbonden met het koloniale verleden van Nederland. Uiterst opmerkelijk is het
ontbreken - zonder uitdrukkelijke vermelding van redenen - van het Afrikaans (p.
140). Het Deens, Zweeds, Fries, Noors, Engels en Frans zijn daarentegen de buurtalen
van het Nederlands. Tot de hekkensluiters behoren het klassieke Arabisch, Bemba
in Noord-Zambia, Fon in Ghana, Lingala in de Democratische Republiek Congo,
Malagasi in Madagaskar en Western-Abnaki in Canada. Ze beschikken telkens slechts
over één Nederlandse ontlening. Zeer belangrijk is ook de datering van de onderzochte
Nederlandse uitleenwoorden. Daarbij worden ze door Van der Sijs ingedeeld in drie
chronologische ontleningstypen: a) tot 1500, b) tussen 1500-1800 en c) na 1800.
Opvallend en instructief zijn ook de gegevens over het aantal leenwoorden in het
Nederlands die Van der Sijs verstrekt. In het Etymologisch woordenboek van Van
Dale uit 1997 heeft zij 17736 dergelijke woorden vastgesteld. Het aantal uitgeleende
Nederlandse woorden - 17560, en het aantal van door het Nederlands ontleende
woorden - 17736, zijn dus van dezelfde orde van grootte. Daarbij hebben acht talen
de meeste leenwoorden aan het Nederlands geleverd: het Frans - 4605, Latijn - 1905,
Engels (Brits- en Amerikaans-Engels) - 1849, Duits - 1045, Italiaans - 360, Spaans
- 169, Indonesisch - 109 en Jiddisch - 107.
In hoofdstuk 4, ‘Het soort woorden dat is uitgeleend’, laat Van der Sijs zien dat
zelfstandige naamwoorden met 72.1% de talrijkste groep vormen onder de
Nederlandse uitleenwoorden. Daarop volgen werkwoorden met 13.1% en bijvoeglijke
naamwoorden met 10.7%. Verder werden deze uitleningen in de volgende 22
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woordvelden ingedeeld: wetenschap, mensenwereld, sociaal leven, scheepvaart,
overheid, consumptie, dierenrijk, taalkunde, handel, kunst, werk & industrie,
plantenrijk, aardrijk, leger, religie, communicatie, voortbewegen, sport & spel,
zintuiglijkheden, tijd, muziek en letterkunde. Woorden die tot de eerste vijf
woordvelden behoren omvatten 49.7% van het onderzochte corpus van Nederlandse
uitleenwoorden.
Verder heeft Van der Sijs de 61 meest uitgeleende Nederlandse woorden vastgesteld
en ze in volgende veertien woordvelden ingedeeld: 1) werk & industrie: baas, balk,
boom (‘disselboom enzovoort’), boor, haak, horloge, kantoor, kok, kous (‘waterdicht
bekleedsel, metalen ring’), kran, pen (‘pin’), pomp, schop, schroef, trap, 2)
consumptie: bak(je) (‘kom’), bier, blik(je), bottel, brandewijn, glas, jenever, koek(jes),
koffie, pot, soep, suiker, thee, zoopje, 3) sociaal leven: boek, doos, kaart (‘karton
etc.’), kamer, kous (‘sok’), lamp, pak, pen (‘schrijfpen’), school, zak, 4) scheepvaart:
bak (‘dekdeel’), boei, dok, jacht, kapitein (‘op schip’), kooi (‘slaapvertrek’), lood
(‘echolood’), matroos, sloep, 5) handel: beurs, cent, duit, gulden, makelaar, 6)
wetenschap: gas, lood (‘chemisch element’), potas, 7) dierenrijk: kalkoen, kooi
(‘hok’), 8) leger: bolwerk, kapitein (‘legerrang’), 9) voortbewegen: vracht, wagen,
10) sport & spel: kaart (‘speelkaart’), loterij, 11) plantenrijk: boom (‘houtachtig
gewas’), 12) aardrijk: polder, 13) communicatie: plakkaat, 14) muziek: fluit.
Het tweede deel, namelijk het ‘Alfabetisch lexicon van Nederlandse
uitleenwoorden’ (pp. 161-723), is niet alleen meer dan drie keer zo omvangrijk als
het eerste deel, maar heeft ook een ander karakter. Het is de eigenlijke kern van het
naslagwerk. Hier vindt men een alfabetische lijst van de onderzochte Nederlandse
ontleningen. Bij elk trefwoord wordt vermeld in welke talen het is uitgeleend en
welke vorm het erin heeft. Vereenvoudigde transcriptie van de uitspraak wordt
toegepast indien de taal in kwestie geen Latijns alfabet gebruikt. Tevens wordt
aangeduid of de uitlening direct heeft plaatsgevonden of via een andere taal die als
doorgeefluik heeft gediend. Genoteerd wordt ook of een dergelijk uitleenwoord
eventuele betekenisverandering(en) heeft ondergaan in de ontlenende taal.
In twijfelgevallen vermeldt Van der Sijs - naast het Nederlands - nog een andere
mogelijke brontaal, bijvoorbeeld het Nederduits, Afrikaans of Engels. Wat dat betreft
is hier dus nog nader onderzoek noodzakelijk. Bovendien zou men hier meer aandacht
moeten besteden aan de onderlinge verhouding tussen de woordenschat a) van het
Nederlands en het Afrikaans als de dochtertaal ervan, en b) van het Nederlands en
het daarmee zeer nauw verwante Nederduits.
De omvangrijke bibliografie omvat 21 bladzijden. Bij 128 geanalyseerde talen
zijn lacunes in de literatuurlijst uiteraard onvermijdelijk. Wenselijk zou het
bijvoorbeeld zijn ook nog vier recente etymologische woordenboeken van het Pools
in aanmerking te nemen.
Het monnikenwerk van Nicoline van der Sijs dwingt erkenning en bewondering
af als de eerste inventaris van 17.560 Nederlandse ontleningen in 138 talen.
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Het is ook een aan specialisten gerichte uitnodiging om de aanpassing ervan in deze
talen te onderzoeken.
Stanisław Prędota

Jan Stroop, Hun hebben de taal verkwanseld. Over Poldernederlands, ‘fout’
Nederlands en ABN. Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep,
2010. 231 pp. ISBN 978 90 253 6743 5. €17,95.
Het Nederlandse Nederlands in beweging: vooruitgang of achteruitgang?
Jan Stroops boek met de ophefmakende titel Hun hebben de taal verkwanseld gaat
in hoofdzaak over kenmerken van het gesproken Nederlands dat vandaag de dag in
Nederland te horen is. Het bevat vier hoofdstukken: 1. Tussen ‘fout’ en fout, 2.
Spelling en Spraak, 3. Poldernederlands, 4. ABN en Standaardnederlands.
Ongeveer de helft van de stukjes die in dit boek gebundeld worden, zijn eerder
verschenen in diverse kranten en tijdschriften, waaronder de Volkskrant, De Groene
Amsterdammer, VARAgids, NRC Handelsblad, Vaktaal, Onze Taal. De andere stukjes
worden in dit boek voor het eerst gepubliceerd.
De constructie hun hebben, die in de Nederlandse media heel wat stof heeft doen
opwaaien - denk maar aan het dispuut tussen minister Plasterk en taalkundige Helen
de Hoop in het tv-programma ‘De Wereld Draait Door’ van 9 februari 2010 - opent
het hoofdstuk over ‘fout’ en fout Nederlands. Met ‘fout’ (zogenaamd fout) Nederlands
bedoelt Stroop alle verschijnselen die afwijken van het ABN en daarom als bronnen
van taalverloedering beschouwd worden, maar die niet in strijd zijn met de
Nederlandse grammatica. Echt fout zijn volgens Stroop constructies die
ongrammaticaal zijn, bijvoorbeeld dat ze nog steeds is ongetrouwd (Stroop 2010, p.
9).
Dat het onderscheid tussen ‘fout’ en fout Nederlands subjectief is, blijkt als men
met Vlaamse oren luistert naar de verschijnselen die Stroop als ‘fout’ Nederlands
beschouwt. Voor een moedertaalspreker van het Belgisch-Nederlands zijn ‘foute’
constructies als hun hebben er geen verstand van, hij heb goeie benen, er kwam een
leuke meisje voorbij, we moeten realiseren dat misbruik bestaat ronduit
ongrammaticaal; je zult ze in Vlaanderen niet horen. Andere verschijnselen die Stroop
in zijn boek behandelt, zijn klassiekers uit de taalnormerings- en -adviseringspraktijk,
bijvoorbeeld de verwarring tussen groter dan en groter als, waarbij het pleit na drie
eeuwen taalnormering nog niet beslecht is, de samenval van liggen / leggen en kunnen
/ kennen, de volgorde hebben verkwanseld tegenover verkwanseld hebben, het gevoel
voor
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het vrouwelijke en mannelijke woordgeslacht dat vele Nederlanders kwijt geraakt
zijn en de vaak foute keuze van pronomina die daarvan het gevolg is.
Stroop heeft in zijn hoofdstuk ‘Tussen “fout” en fout’ een aantal recente
veranderingen in het Nederlands willen signaleren en de achtergronden ervan voor
de leek bevattelijk willen uitleggen. Doorgaans levert dit onderhoudende lectuur op,
zoals de evolutie van het gebruik van petat, friet en petat friet en van de varianten
doeg, doei, doeidoei. Niet op zijn plaats (in ‘fout’ Nederlands: niet op zijn plek) in
dit hoofdstuk zijn de stukjes over de Gooise r, een vrij recente fonetische vernieuwing
die volgens Stroop een prestigevariant is, en de harde g, die ten noorden van de
Nederlandse rivieren de zachte g in een verder verleden verdrongen heeft en dus een
regionale variant is.
In hoofdstuk twee, ‘Spelling en Spraak’, betoogt Stroop dat de spelling, die enkel
de visualisering van taal in lettertekens is, vroeger werd aangepast als de uitspraak
veranderde, terwijl tegenwoordig het omgekeerde gebeurt. De ‘terreur van de spelling’
(pp. 138-142) staat de spontane uitspraakveranderingen in het Nederlands in de weg.
Veel mensen bezondigen zich volgens Stroop aan de ziekte ‘spellinguitspraak’: ze
menen in voorgelezen teksten iedere letter te moeten uitspreken. Paradoxaal genoeg
heeft het letterspreken de positie van het Poldernederlands versterkt: dit ‘kwalijke
verschijnsel’ geeft vrij spel aan volle vormen van de pronomina in plaats van de in
het ABN gebruikelijke gereduceerde vormen: maai in plaats van me, jaai in plaats
van je, zaain in plaats van z'n (pp. 146-149). Stroop trekt ook flink van leer tegen de
regel van de tussen-n, in 1995 ingevoerd door de ‘spookrijders van de Taalunie’,
waardoor in woorden als paardendraf, pannenkoek en hondenhok een n moet worden
geschreven die niet wordt uitgesproken: ‘een spookklank’ (pp. 143-145).
In hoofdstuk drie, dat over het Poldernederlands gaat, was ik vooral benieuwd
naar de inhoud van het stuk ‘Het Poldernederlands na twaalf jaar’. Stroops ‘update
2010’ (pp. 182-183) is er eigenlijk geen: hij houdt vast aan zijn stelling dat vrouwen
vooroplopen in het gebruik van het Poldernederlands, niettegenstaande de resultaten
van Jacobi's dissertatie (2009), die geen verschil tussen mannen en vrouwen in het
gebruik van in articulatie verlaagde diftongen (ei, ui en ou) en sterk gediftongeerde
lange klinkers (ee, eu, oo) waarnam. Stroop houdt het erop dat Van Heuvens
onderzoek (2002), dat Stroops stelling (1998) bevestigde dat de vrouwen een
prominente rol spelen in het gebruik van Poldernederlands, en het onderzoek van
Jacobi, dat geen genderverschillen vaststelde, methodologisch niet vergelijkbaar zijn.
Ruim tien jaar na zijn ontdekking van het Poldernederlands is Stroop er meer dan
ooit van overtuigd dat het Poldernederlands de voorkeursvariëteit van hoogopgeleide
vrouwen is: in 2010 moet je moeite doen om op radio en tv een vrouw van beneden
de vijftig te horen die geen Poldernederlands spreekt (p. 183). Vervolgens somt hij
een lange reeks bekende vrouwelijke Nederlanders op die naar zijn oordeel in de
media vrijelijk Poldernederlands laten klinken. Ook steeds meer
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mannen spreken tegenwoordig Poldernederlands, vaker op de commerciële dan op
de openbare zenders. Het Poldernederlands is hard op weg om de nieuwe versie van
het ABN te worden, aldus Stroop.
Stroop hoort succesvolle allochtone vrouwen eveneens Poldernederlands spreken.
Het verschil tussen mannen en vrouwen mag bij jonge autochtone Nederlanders
vrijwel verdwenen zijn, bij allochtone jongeren is het volgens Stroop nog duidelijk
aanwezig: ‘Ambitieuze jonge vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst spreken
allemaal Poldernederlands. Hun mannelijke leeftijdsgenoten zijn nog niet zover’ (p.
184). Ik ben benieuwd of deze gratuite bewering in de toekomst door onderzoek
gestaafd zal worden.
Hoofdstuk vier heeft als titel ‘ABN en Standaardnederlands’, hetgeen in de drie
eerste stukjes van het hoofdstuk twee verschillende termen voor hetzelfde begrip
blijken te zijn. Stroop doelt met beide termen op het genormeerde, accentloze,
uniforme Standaardnederlands waaraan je niet kunt horen waar de spreker ervan
vandaan komt, zoals Van Haeringen het in 1924 al definieerde. Dat smetvrije ABN
is volgens Stroop verleden tijd: de informalisering van de Nederlandse samenleving,
de normvervaging - er is een steeds groter wordende tolerantie ten aanzien van wat
correct Nederlands is - en het gebrek aan belangstelling voor de Nederlandse taal en
cultuur hebben de uniforme standaardtaal doen verdwijnen. In plaats daarvan zijn
we op weg naar een ‘Algemeen Aanvaard Nederlands’, een verzameling van allerlei
soorten Nederlands die voldoen als communicatiemiddel (pp. 189-196).
In zijn stuk ‘De tweedeling in het Nederlands’ (pp. 197-210) gaat Stroop ook in
op de taalsituatie in Vlaanderen. Het zogenaamde ‘Verkavelingsvlaams’ dat in
Vlaanderen in opmars is, verschilt weliswaar op essentiële punten van het
Poldernederlands in Nederland, maar beide zijn vormen van omgangstalig Nederlands
die afwijken van het ABN. Het succes van het Verkavelingsvlaams in Vlaanderen
is illustratief voor de Vlaamse behoefte om een eigen weg te gaan, een eigen identiteit
te creëren of te hervinden, afwijkend van de Nederlandse eigenheid. Indien beide
substandaardvariëteiten van het Nederlands de plaats innemen van het voormalige
ABN, loopt de eenheid van de gesproken standaardtaal in het Nederlandse taalgebied
gevaar.
Stroop besluit zijn laatste hoofdstuk met een ‘update 2010’. Hierin maakt hij
opnieuw een onderscheid tussen het ABN - dit is Nederlands waaraan je niet kunt
horen waar iemand vandaan komt - en het Standaardnederlands - dit is grammaticaal
correct Algemeen Nederlands, dat door sommigen met een beschaafde uitspraak
wordt gerealiseerd (ABN), door anderen met een accent (p. 220). Terminologisch
wordt het er niet helderder op.
Het staat buiten kijf dat dit ABN een nieuwe koers vaart, die van het
Poldernederlands. Over enkele decennia zal het ABN in Nederland de gedaante van
het Poldernederlands hebben aangenomen, voorspelt Stroop. Dat het Poldernederlands
de nieuwe standaardtaal zal worden, ‘betekent waarschijnlijk de redding
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van de uniforme normtaal in Nederland, omdat het de eigenschappen mist die het
klassieke ABN voor jongeren onacceptabel maakten: het is juist niet stijf, niet bekakt
en niet vormelijk’ (p. 222). Als spreekster van het verzorgde Belgisch-Nederlands
ontgaat het mij wat er stijf is aan de uitspraak van niet-verlaagde diftongen als ei, ui
en ou, net zoals ik niet zie wat er comfortabel is aan het uitspreken van luide aai's
en aau's.
De uitspraakvernieuwingen die Jan Stroop als ‘Poldernederlands’ bestempelt,
staan model voor de verruiming van de standaardtaalnorm die in Nederland sinds
1970 aan de gang is. Het strenge, burgerlijke ABN maakte plaats voor een
democratischer en informeler Standaardnederlands, dat veel meer dan voordien open
staat voor vernieuwingen. Of deze vernieuwingen ook algemeen zullen worden
aanvaard als de nieuwe norm voor het Nederlands, moet de toekomst uitwijzen.
Ann Marynissen

Marijke van der Wal & Eep Francken (red.), Standaardtalen in beweging.
Münster, Nodus Publikationen, 2010. 217 pp. ISBN 978 3893 237 630.
€22,50.
Een brede kijk op standaardisering
Standaardisering is een populair onderwerp in de neerlandistiek. De grote, historische
lijnen zijn bekend: in de zestiende eeuw ontstaat een bovengewestelijke geschreven
norm, die zich via een proces van selectie, codificatie, functie-uitbreiding en acceptatie
tot een standaardtaal ontpopt. Vanaf het einde van de negentiende eeuw richt de
standaardisering zich ook op de gesproken taal. Door de politieke gebeurtenissen
tijdens en na De Opstand haakt Vlaanderen wat later aan bij Nederland. Wat er
vervolgens aan het einde van de twintigste eeuw gebeurt, is niet zo duidelijk. Volgens
sommigen krijgen we eind twintigste eeuw een verbrokkeling van de standaardtalige
eenheid te zien, enerzijds doordat de standaardtaal aan beide zijden van de rijksgrens
van het Nederlandse taalgebied intra muros divergeert en anderzijds doordat de
standaardtaal bedreigd wordt door de opmars van nieuwe variëteiten als het
Poldernederlands (in Nederland) en Tussentaal (in Vlaanderen). Of dat nu betekent
dat de standaardtaal op de helling staat, staat nog te bezien. Van de Velde, Kissine,
Tops, Van der Harts & Van Hout (2010) wijzen er bijvoorbeeld op dat de autonome
ontwikkelingen in de Nederlandse en Vlaamse standaardtaal binnen de perken blijven,
zodat er geen reden is om van twee afzonderlijke standaardtalen te gaan spreken. In
het geval van het Poldernederlands gaat het trouwens alleen maar om een
uitspraakvariant van het Nederlands en ook de Tussentaal heeft zich in het geheel
niet op het terrein van het geschreven Nederlands begeven (als we ons even tot de
traditionele media

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

190
beperken). Wat het aantal sprekers betreft, heeft het Standaardnederlands er eigenlijk
nog nooit zo goed voorgestaan (zie Van der Horst & Van der Horst 1999, hoofdstuk
9), zeker niet als je de versoepeling van de norm niet per se als afbraak van de
standaardtaal ziet. Wat de zaken er niet gemakkelijker op maakt, is de terminologische
wildgroei: over wat precies verstaan moet worden onder standaardisering,
destandaardisering, restandaardisering en substandaardisering is verschil van mening
(zie onder andere Van der Horst 2010).
Voor studenten Nederlands ‘extra muro’ is de situatie eind twintigste, begin
eenentwintigste eeuw verwarrend, maar de taalkundigen zijn natuurlijk erg
geïntrigeerd door de ontwikkelingen, en aan vrijwel alle Vlaamse en Nederlandse
universiteiten zijn onderzoekers te vinden die zich intensief bezighouden met de
genoemde verschijnselen. Opvallend is dat daarbij een grote interesse aan de dag
gelegd wordt voor variatie binnen en buiten de standaardtaal, en aan historische
aspecten, zoals de veranderingen ‘van onderop’ (language history from below, zie
bijvoorbeeld Elspaß, Langer, Scharloth & Vandenbussche 2007 voor deze term).
In de bundel Standaardtalen in beweging, onder redactie van Marijke van der Wal
en Eep Francken, wordt verslag gedaan van recent onderzoek naar de ontwikkelingen
in de standaardtaal van het Nederlands en het Afrikaans. Het betreft hier een selectie
van bijdragen aan een taalkundig symposium over dat onderwerp aan de Leidse
Universiteit in 2009.
De bundel bestaat uit tien artikelen, waarvan er twee in het Afrikaans geschreven
zijn en de andere in het Nederlands. Elk artikel is voorzien van een Engelstalig
abstract. Door de beperkte ruimte die voor een recensie beschikbaar is, is het niet
mogelijk om elke bijdrage apart kritisch tegen het licht te houden. Ik zal me daarom
beperken tot enkele algemene observaties. Dat deze recensie geen samenvatting bevat
van alle bijdragen, is overigens niet zo'n ramp, want de lezer kan daarvoor verwezen
worden naar het erg heldere inleidende artikel van Marijke van der Wal.
De bundel als geheel is een nogal breed palet van verschillende onderwerpen en
methodes. Daarmee kan het boek een breed publiek aanspreken en door ook het
Afrikaans als focus op te nemen kunnen bovendien interessante parallellen getrokken
worden tussen de verschillende wegen die ‘het’ Nederlands in al zijn vormen sinds
de zeventiende eeuw ingeslagen heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval in de bijdrage
van Van Keymeulen, die de Vlaamse ‘integrationistische’ standaardisering en de
Afrikaanse ‘particularistische’ standaardisering met elkaar vergelijkt.
De lezer moet echter wel goed voor ogen houden dat het hier gaat om een toevallige
selectie van stukken, die geen overzicht pretendeert te geven van het hele veld van
(de)standaardiseringsonderzoek. Wie goed ingevoerd wil worden in het lopende
onderzoek naar vooral de hedendaagse situatie doet er goed aan minstens ook het
rijk gestoffeerde artikel van Grondelaers en Van Hout (2011) te lezen.
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De sterkste stukken in het boek zijn, naar mijn smaak, de artikelen die sterk
data-georiënteerd zijn, en oude en nieuwe bronnen en corpusdata onder de loep
nemen, vooral als daar ook nieuwe inzichten uit gedistilleerd worden. Naast het stuk
van Gijsbert Rutten en Rik Vosters, die met een bewonderswaardig oog voor detail
de taalvervalmythe in het achttiende-eeuwse Vlaanderen te lijf gaan, denk ik dan
vooral aan het stuk van Gerald Stell, die in een multivariate analyse de convergentieen
divergentietendensen in het Afrikaans in Namibië in verband brengt met etniciteit,
regio en leeftijd. Boeiend is ook het stuk van Reinhild Vandekerckhove en Judith
Nobels, die hun aandacht richten op de Vlaamse ‘Tussentaal’ - een hot topic in de
Vlaamse neerlandistiek. Door te kijken naar West-Vlaamse chattaal van tieners
kunnen de auteurs nagaan in hoeverre er regionale standaardisering van de
Brabants-gekleurde Tussentaal optreedt naar de andere regio's in Vlaanderen toe
(‘acceptatie’; zie ook Taeldeman 2008 voor een genuanceerde visie op de Brabantse
inslag van de Tussentaal). Uit hun onderzoek blijkt dat de West-Vlaamse chattaal
duidelijk als regionaal herkenbaar is, maar de chattende tieners bevinden zich niet
in een ‘diglossische’ situatie dialect-standaardtaal, maar veeleer in een ‘diaglossische’
situatie met een hele reeks varianten, van dialect over regiolect, tussentaal tot
standaardtaal, die ze op een functionele manier blijken in te zetten in een subtiel
proces van code switching en code mixing, waarin trouwens ook het Engels een
belangrijke rol speelt. Allemaal erg boeiend, al bekruipt de lezer toch het gevoel dat
er nog meer in de materiaalverzameling zit dan de auteurs hier prijsgeven.
Andere erg interessante stukken vond ik die van C. Jac Conradie en van Cor van
Bree, omdat die naar het hart van het taalsysteem gaan - de morfosyntaxis, waar het
diachrone onderzoek over het algemeen toch wat moeizamer verloopt, terwijl de
auteurs laten zien dat er helemaal geen reden is om precies dat domein links te laten
liggen voor het onderzoek naar (de)standaardisatie. Conradie gaat na hoe het
Nederlandse werkwoordsysteem zich in het gedeflecteerde Afrikaans ontwikkeld
heeft. Relicten van Nederlandse voltooide deelwoorden zijn nog aan te treffen in het
Afrikaans, vooral in vaste uitdrukkingen (bedroë daarvan afkom), en in derivationele
morfologie (gebondenheid) maar in de loop van de twintigste eeuw loopt hun aantal
terug, wat te maken heeft met het feit dat deze formele vormen laat verworven worden,
bijvoorbeeld in het onderwijs, en dus kwetsbaar zijn in processen van taalverandering.
Conradie gebruikt het tempo waaraan de onregelmatige deelwoorden uit het Afrikaans
verdwijnen als een maat voor destandaardisering - een originele manier om empirische
onderbouwing te bieden voor de destandaardiseringstendens. Van Bree onderzoekt
de microselectie van syntactische constructies in de Nederlandse standaardtaal.
Syntactische normering is zowel in het codificatieproces zelf als in de vakliteratuur
minder aan de orde gesteld, en Van Bree snijdt hier dus grotendeels onontgonnen
terrein aan. Op basis van de recente toevloed aan dialectsyntactische data tracht hij
na te gaan welke kenmerken doorgedrongen zijn tot de standaardtaal. Daarbij
onderzoekt Van
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Bree 57 constructies die min of meer regionaal afgebakend zijn, zoals de oostelijk
de band lek-constructie of de V2-imperatieven. Het onderzoek bevestigt dat de
standaardtaal gebaseerd is op het Hollandse dialect, met zuidelijke invloeden. Voor
de zogenaamde oostelijke hypothese van Van der Sijs (2004) vindt Van Bree weinig
aanwijzingen in de syntaxis. Interessant is verder dat de standaardtaal op sommige
punten afwijkt van het Hollands, waarin Van Bree een ondersteuning ziet voor het
idee dat standaardtalen niet alleen tot stand komen via een macroselectioneel proces
waarbij een dialect gepromoveerd wordt tot standaardtaal, maar ten dele een
‘gepolijste’ variëteit sui generis vormen.
Een genre apart is het intrigerende bronnenverhaal van historiografisch spoorzoeker
Noordegraaf, dat laat zien dat ontwikkelingen in de standaardtaal niet alleen het
gevolg kunnen zijn van grote sociale veranderingen (toegenomen mobiliteit, verbeterd
onderwijs enzovoort) maar ook van het uitwisselen van ideeën tussen gezaghebbende
en gedreven individuen. Wat de inspanning van enkelingen vermag in de ontwikkeling
van een taal, is trouwens niet alleen in Zuid-Afrika te zien: de sterke positie van het
Nederlands in Suriname, in vergelijking met de veel beroerder toestand op de
ABC-eilanden, is bijvoorbeeld in hoge mate te danken aan het werk van één man:
H.D. Benjamins (Kenneth Boumann, p.c.).
Andere lezers hebben misschien meer aan de beschouwender stukken, zoals het
verhaal van Van Keymeulen over de parallellen en verschillen in de
standaardisatieprocessen in het Nederlands aan de marges van het taalgebied intra
en extra muros, het stuk van Kotzé of het opiniërende stuk van Webb, beide over het
post-1994 Afrikaans. Zulke goed geïnformeerde stukken hebben het voordeel dat ze
onmiddellijk ingepast kunnen worden in het onderwijs of in lopende discussies,
waarbij ze de kwaliteit van dit soort vaak hoog oplopende discussies kunnen
bevorderen.
Freek van de Velde
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[Internationale neerlandistiek - augustus 2012]
‘En toch beweegt zij’
Vijftig jaar vakgeschiedenis en internationale neerlandistiek
In 2012 bestaat Internationale Neerlandistiek - voorheen Neerlandica extra Muros
- vijftig jaar. Het tijdschrift heeft in die vijftig jaar een ontwikkeling doorgemaakt
die het blad in de ogen van redactie en lezers steeds dichter bij het centrum van de
wetenschappelijke ontwikkelingen in de neerlandistiek heeft gebracht - of misschien
ook wel omgekeerd. Maar wat is dat centrum eigenlijk? Mede om een antwoord op
die vraag te geven, én uiteraard om dit jubileum luister bij te zetten, heeft de redactie
het plan opgevat om ter gelegenheid van die verjaardag een bijzonder nummer van
Internationale Neerlandistiek uit te brengen. In dat extra-nummer, dat hier voor u
ligt, wordt waarderend en kritisch teruggekeken op de afgelopen vijftig jaar
vakgeschiedenis zoals de redactie van Internationale Neerlandistiek en de vijftig
auteurs die zien.
De redactie is daarbij verantwoordelijk voor de selectie geweest: om te beginnen
heeft zij vijftig belangrijke data uit de neerlandistiek in kaart gebracht, verdeeld over
de terreinen taalkunde, letterkunde en cultuur. In principe is voor ieder jaar beginnend met 1963 en eindigend met 2012 - door de redactie een gebeurtenis
(meestal een publicatie, soms een congres of een evenement) gekozen die om
uiteenlopende redenen opmerkelijk genoemd kan worden: een belangrijke studie,
een belangrijke theoretische impuls, een aankondiging van schuivende panelen in
de vakgeschiedenis, een vergeten tendens... De chronologie werd daarbij niet slaafs
gevolgd: een enkele keer zijn ook twee gebeurtenissen uit het zelfde jaar gekozen,
waarvoor dan echter een ander jaar vrij is gebleven. Het gaat dus om vijftig mijlpalen.
Die gekozen mijlpalen zijn uit de nationale en internationale neerlandistiek afkomstig
en zijn vervolgens gekoppeld aan een - in de ogen van de redactie - ideale bespreker.
Bij de keuze hebben wij ons niet alleen laten leiden door de specifieke expertise en
reputatie van de bespreker, maar ook door het principe van complementariteit: voor
publicaties enzovoort buiten Nederland en Vlaanderen werd een bespreker van binnen
Nederland en Vlaanderen aangezocht, en vice versa. Dit natuurlijk vooral met het
oog op de internationale dialoog waar ons tijdschrift voor staat.
Het resultaat zal, naar wij hopen, voldoende aanleiding tot discussie geven. Niet
alleen over data en namen die ten onrechte niet of wel zijn opgenomen, maar vooral
over de vraag waar ons vak - neerlandistiek in een ruime zin - anno 2012 voor staat,
welke kant wij op willen, en wat de vakgeschiedenis in die discussies kan verhelderen.
Zo veel meent de redactie nu al te kunnen zeggen: de neerlandistiek zal internationaal
zijn, of zij zal niet zijn. En: er is reden voor op-
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timisme, want wat de vijftig stukken bij elkaar laten zien is dat er in de geschiedenis
van de neerlandistiek sinds 1963 - althans zoals wij die zien - veel uitwisseling over
de grenzen van landen en disciplines heen heeft plaatsgevonden, met vaak
indrukwekkende resultaten. Er is geen reden om aan te nemen dat dat de volgende
vijftig jaar anders zal zijn.
Rest alleen nog een woord van dank. In eerste instantie willen wij de Nederlandse
Taalunie, Amsterdam University Press en de Stichting Promotie Internationale
Neerlandistiek danken - zonder hun financiële steun had dit jubileumnummer niet
kunnen verschijnen. Verder geldt onze dank vooral de auteurs van de bijdragen die
hier voor u liggen - dat zij op korte en soms zelfs bijzonder korte termijn tijd voor
ons verzoek hebben weten vrij te maken, en dat ook nog eens met veel enthousiasme,
heeft de redactie gesterkt in de overtuiging van het belang van een dergelijk project.
Oordeelt u zelf.
Namens de redactie,
Ralf Grüttemeier
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1963
K. Langvik Johannessen: Zwischen Himmel und Erde. Eine Studie
über Joost van den Vondels biblische Tragödie in
gattungsgeschichtlicher Perspektive
Oslo / Zwolle, Universitetsforlaget / Tjeenk Willink
In 1963 verscheen naast Zwischen Himmel und Erde. Eine Studie über Joost van den
Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive - het boek van
Kåre Langvik Johannessen waarover het hier zal gaan - ook Roland Barthes' Sur
Racine. Met dat boek beoogde Barthes een paradigmawissel op het domein van de
historische letterkunde, waarop hij voordien niet echt actief was geweest. Sur Racine
wordt traditioneel gelezen tegen de achtergrond van de kritiek die Barthes een jaar
later in het essay ‘Les deux critiques’ formuleerde op de traditionele historische
aanpak, de critique universitaire. Het gaat daarbij, kort gezegd, om een benadering
die zich volgens de auteur van Sur Racine te weinig om de literaire tekst zelf
bekommerde en vooral de context ervan in kaart wilde brengen - de historische en
biografische omstandigheden waarin de auteur de tekst schreef - met het oog op een
verklaring van specifieke tekstuele ‘plaatsen’ vanuit de omgeving van de tekst. De
logica van de verklaring is volgens Barthes typerend voor deze in wezen
positivistische aanpak: eindpunt van het onderzoek is het vastleggen van een reeks
feiten die voor een goed begrip van de tekst noodzakelijk zijn en die de tekst ook
verankeren in zijn context. Als we de raakpunten tussen tekst en context hebben
vastgelegd, is binnen dit paradigma het werk van de literatuurhistoricus voltooid en
kan de onderzoeker zich richten op weer een andere tekst waarvan het diepere mysterie
nog niet ten volle is uiteengezet.
De chronologische coïncidentie van het verschijnen van Sur Racine en Zwischen
Himmel und Erde roept de vraag op wat deze twee werken met elkaar gemeen kunnen
hebben. Intuïtief zal men in de eerste plaats naar verschillen zoeken die Langvik
Johannessen in het kamp zouden plaatsen van de door Barthes zo verfoeide critique
universitaire. Die verschillen zijn er op het eerste gezicht ook. Zo brengt het boek
van Barthes drie essays samen die eerder geschreven zijn naar aanleiding van Racine
dan dat ze over Racine gaan. Ze zijn bovendien geschreven door een auteur die er
prat op gaat geen specialist te zijn van het oeuvre van deze Franse klassieker. Dat is
binnen zijn doelstelling in zekere zin ook noodzakelijk: Barthes wil duidelijk maken
dat het werk van de auteur er voor iedereen toe doet, zo lang het maar op de juiste
manier gelezen wordt. Wat hem interesseert is de actualiteit van Racine, niet zomaar
zijn historische bepaaldheid. Het boek van Langvik Johannessen daarentegen is het
doorwrochte resultaat van een lang onderzoekstraject, een boek van een academicus
pur sang die op geen enkel moment in zijn betoog de noodzaak voelt om een breder
publiek aan te spreken. Aan de basis van Zwischen Himmel und Erde ligt de
‘Magisterabhandlung’ waarmee de au-
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teur in 1955 aan de universiteit van Oslo afstudeerde. Het boek zoals we het thans
kennen is gebaseerd op het typoscript waarmee Langvik Johannessen in 1963 aan
diezelfde universiteit de doctorstitel behaalde. Zijn alma mater bleef zijn vaste
werkplek: in 1965 werd hij docent algemene literatuurwetenschap en in 1966 verwierf
hij een leerstoel Nederlands. In 1972 werd hij benoemd als hoogleraar aan de afdeling
Nederlands en Fries, die hij met veel enthousiasme uitbouwde tot aan zijn
pensionering in 1989.
Zwischen Himmel und Erde is in elk geval in de letterlijke zin van het woord de
la critique universitaire. Het boek is van de hand van een weliswaar nog relatief
jonge onderzoeker (de auteur werd geboren in 1919), maar stijl en vraagstelling zijn
al door en door academisch. Langvik Johannessen tracht duidelijk te maken op welke
manier Vondels Bijbelse tragedies enerzijds voortvloeien uit een via de rederijkers
bemiddelde traditie van laat-middeleeuwse mysteriespelen, en anderzijds toch een
unieke positie innemen in de bloeiperiode van het vroegmoderne West-Europese
theater die internationale klassiekers als Shakespeare, Corneille en Calderón de la
Barca voortbracht. Geen andere contemporaine auteur heeft volgens Langvik
Johannessen immers in dezelfde mate en met dezelfde intensiteit als Vondel Bijbelse
stof weten te integreren in een vormentaal die we vooral kennen van de grote tragici
uit de klassieke oudheid. (Diezelfde stelling zal overigens ook nog in 1987 in een
boek van de auteur terugkeren: Het treurspel spant de kroon. De tragiek bij Vondel.)
Ook het woord vooraf dat de grote Vondelkenner Anton van Duinkerken bij
Zwischen Himmel und Erde schreef, doet grote verschillen vermoeden tussen de
aanpak van Barthes en die van Langvik Johannessen. Terwijl de auteur van Sur
Racine in het provocatieve slothoofdstuk van zijn boek opriep tot een nieuwe vorm
van literatuurgeschiedenis die zich niet zou blindstaren op het beginsel van het
‘creatieve genie’ (een voorafname op zijn in 1968 geproclameerde dood van de
auteur), belooft het boek van Langvik Johannessen ons volgens Van Duinkerken een
studie waarin de auteur ons ‘laat [...] zien, met welk een geniaal vermogen de grote
barokdichter zijn persoonlijk doorleefde bijbelmotieven tot uitdrukking bracht in de
vormen van het antieke treurspel’ (p. 7). Persoonlijke doorleving en geniale
uitdrukkingskracht: veel dichter bij een lofzang op de romantische literatuuropvatting
waartegen Barthes zich zijn leven lang bleef verzetten, kun je in een zin niet komen.
In Langvik Johannessens leespraktijk valt het evenwel nogal mee met die lofzang
op de auteur. Wie aandachtig leest, zal al snel zien dat in dit boek over de ontwikkeling
van het Bijbeldrama het artistieke vermogen van de individuele auteur - of het nu
om Vondel gaat dan wel om Abraham de Koning of Guilliam van Nieuwelandt weliswaar een belangrijke rol speelt, maar geen allesbepalende. Daarvoor is Langvik
Johannessens kijk op de historische bepaaldheid van teksten te complex. De
ontwikkeling die hij schetst is in de ware zin van het woord overgedetermineerd. De
Bijbelse tragedies van Vondel zijn volgens de auteur het pro-
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duct van verschillende factoren: er zijn enerzijds externe impulsen zoals het Latijnse
schooldrama en het opkomende humanisme, maar anderzijds lijkt Langvik
Johannessen literaire ontwikkelingen zoals deze ook te zien als een organisch proces,
waarbij een genre zich als het ware van binnenuit ontwikkelt en scenario's ontplooit
die al voorgeprogrammeerd waren in het oorspronkelijke materiaal van een traditie.
Met deze ontwikkeling gaat in zijn analyse ook de overgang gepaard van een
middeleeuwse naar een vroegmoderne tijdgeest, met veel zin voor nuance geschetst
als een samenspel van processen van continuïteit en discontinuïteit. Deze complexe
ontwikkeling resulteert in wat Langvik Johannessen omschrijft als Vondels ‘barok’:
een geestesgesteldheid waarin de taak van de mens niet langer wordt gezien in termen
van het succesvolle kiezen tussen goed en kwaad (zoals in het in moreel opzicht zeer
evidente rederijkersdrama), maar als de veel modernere en moeilijker te realiseren
opdracht om de richtlijnen van het geloof (de hemel) in overeenstemming te brengen
met een bestaan op aarde. Uit de spanning tussen die twee niet zo eenvoudig te
verzoenen imperatieven vloeit de mogelijkheid van tragiek voort, een mogelijkheid
die Vondel volgens Langvik Johannessen als geen ander lijkt te hebben aangevoeld
en begrepen.
De rol van de auteur in deze brede cultuurhistorische analyse is evenwel niet die
van degene die boven zijn tijd verheven staat en al deze ontwikkelingen met een
superieure blik gadeslaat. Veeleer is de auteur bij Langvik Johannessen degene die
te midden van een cultureel bestel (‘de tijdgeest’), dat wat zich rondom hem afspeelt
en wat hij ‘existentieel’ aanvoelt tot ‘uitdrukking’ brengt - de drie termen zijn
sleutelbegrippen in de methode van Langvik Johannessen en ze doen vermoeden dat
zijn leesmethode veel te danken heeft aan de Geistesgeschichte zoals die zich in de
eerste helft van de twintigste eeuw in Duitsland ontwikkelde. Het is een zeer complexe
en uitermate genuanceerde vorm van Geistesgeschichte, waarin hoe dan ook de
aandacht voor de literaire tekst en de literaire ontwikkelingen van een genre centraal
staan. De literatuur is hier veel meer dan illustratie van ideeën, ze is een tekstvorm
waarin de culturele samenhang van ideeëncomplexen zich op een bijzondere manier
toont. Ook daarom kan Zwischen Himmel und Erde uiteindelijk niet worden gezien
als een voorbeeld van het cliché van de academische literatuurgeschiedenis dat
Barthes in Sur Racine opvoerde. In het korte bestek van deze bijdrage kan de rijkdom
van dit boek - zowel wat de analyses van specifieke teksten betreft (vooral de lectuur
van Gebroeders en Lucifer blijven voorbeeldig) als op het vlak van de methodologie
- onmogelijk worden weergegeven. Maar dat was ook niet de bedoeling: die was om
ons te herinneren aan het bestaan van dit boek en ons uiteindelijk ertoe aan te zetten
het met de nodige aandacht te gaan lezen. Ik zal dat in elk geval blijven doen.
Jürgen Pieters, Gent
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1964
Herman Roose: Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder
van het bijwoord in het Nederlands
Den Haag, Mouton
In zijn proefschrift Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het
bijwoord in het Nederlands uit 1964 komt Herman Roose tot de conclusie dat het
bijwoord als woordsoort in de Nederlandse grammatica niet gehandhaafd kan worden.
Een behoorlijk controversiële aanname voor een categorie die sinds de oudheid een
vaste plek in de grammatica's van de Europese talen had verworven. Wie vandaag
de Algemene Nederlandse spraakkunst (ANS; Haeseryn, Romijn, Geerts, De Rooij
& Van den Toorn 1997) raadpleegt, stelt vast dat het bijwoord nog steeds als aparte
Nederlandse woordsoort behandeld wordt. Naast de adjectieven en de voorzetsels
verschijnt het bijwoord als een uitgesproken heterogene categorie (p. 451) en het is
vaak niet duidelijk of een bepaald woord wel of niet tot de bijwoorden gerekend mag
worden (p. 453). Roose had echter twee fundamentele inzichten om het probleem
van het bijwoord in het Nederlands aan te pakken.
Ten eerste maakte Roose duidelijk dat je in het Nederlands bijwoorden en
adjectieven onmogelijk los van elkaar kunt beschrijven. Het traditionele onderscheid
tussen deze woordsoorten is zuiver syntactisch en stelt dat adjectieven in de regel
fungeren als bijvoeglijke bepaling bij substantieven, terwijl bijwoorden fungeren als
bijwoordelijke bepaling bij het gezegde, een bijvoeglijke bepaling of de hele zin.
Maar in werkelijkheid bestaat er een aanzienlijke overlapping. Een adjectief als lang
kan probleemloos als bijwoordelijke bepaling dienstdoen, bijvoorbeeld ze hebben
lang gevochten. Omgekeerd verschijnen bijwoorden als bijvoeglijke bepaling bij een
substantief, bijvoorbeeld de respectievelijke hoofdstukken (Haeseryn et al. 1997, p.
394).
Roose selecteerde zo'n 200 woorden die volgens de Nederlandsche spraakkunst
van Den Hertog (1903) als bijwoordelijke bepaling kunnen fungeren. Hij
inventariseerde de aan- of afwezigheid van een aantal syntactische en morfologische
kenmerken zoals hun gebruiksmogelijkheden, combineerbaarheid en verbuigbaarheid.
Hij kwam tot het besluit dat er ‘geen plaats is voor één grammatische kategorie
bijwoorden die alle door ons behandelde woorden omvat’ (p. 117). Op basis van
bundels van kenmerken construeerde hij zeven categorieën waaronder adjectieven
of ‘eigenschapswoorden’ (bijvoorbeeld lang), ‘relatumwoorden’ (bijvoorbeeld hier),
‘relatiebepalingswoorden’ (bijvoorbeeld zelfs), ‘iteratiewoorden’ (bijvoorbeeld
nogmaals), ‘frequentiewoorden’ (bijvoorbeeld vaak), ‘oordeelspartikels’ (bijvoorbeeld
misschien) en voorzetsels. Naast constante kenmerken, die voor alle leden van een
categorie gelden, zijn er ‘typische kenmerken’, bijvoorbeeld alle als adjectief
geclassificeerde woorden kunnen als bepaling bij een substantief
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fungeren, en de meeste (maar niet alle!) als predicaatsnomen. Bovendien accepteerde
Roose grensgevallen die zich in het overgangsgebied tussen twee categorieën
bevinden, bijvoorbeeld paarsgewijs is een overgangsgeval tussen adjectieven en
relatumwoorden (p. 91).
Rooses benadering vertoont trekken van de prototypetheorie die in de jaren zeventig
van de vorige eeuw ontwikkeld werd en die steunt op het idee dat categorisering zich
in termen van ‘beste exemplaren’ voltrekt. Vanuit die optiek is misschien een beter
exemplaar van een bijwoord dan respectievelijk, onder andere omdat het niet
bijvoeglijk gebruikt kan worden en niet verbuigbaar is. Het idee dat adjectieven en
bijwoorden geen discrete categorieën zijn, maar een continuüm vormen van
‘prototypische adjectieven’ tot ‘prototypische bijwoorden’ met daartussen een
overgangsgebied met grensgevallen, is in de Duitse grammatica inmiddels
geïntegreerd. De ANS erkent dat de grens tussen adjectieven en bijwoorden onscherp
is (p. 453) maar ze blijft toch trouw aan de klassieke woordsoortenindeling met
enerzijds ‘echte bijwoorden’ als misschien, bijvoeglijk gebruikte bijwoorden als
respectievelijk en adjectieven zoals lang die bijwoordelijk gebruikt kunnen worden.
Een tweede essentieel inzicht dat Roose in zijn proefschrift formuleerde, is dat
een adequate beschrijving van de woordsoorten van de betekenis uit moet gaan. Op
grond van hun betekenis zijn bijwoorden en adjectieven onlosmakelijk verbonden.
Ze leveren in essentie dezelfde betekenisbijdrage, namelijk een modificatie of wat
de ANS ‘een nadere bijzonderheid’ noemt. Roose behandelt deze modificerende
woorden samen in plaats van ze als discrete categorieën te beschrijven. Hij neemt
echter geen zuivere semantiek als uitgangspunt voor zijn indeling in zeven
categorieën: zijn ‘categoriale betekenis’ hangt organisch samen met morfosyntactische
kenmerken. Op deze inconsequentie, het vermengen van syntactische en semantische
criteria voor zijn indeling van de woordsoorten, heeft Roose ten tijde van het
verschijnen van zijn proefschrift kritiek gekregen, zoals blijkt uit besprekingen van
zijn proefschrift. Een ander methodologisch kritiekpunt is dat Roose zijn analyse
van modificerende woorden volledig op basis van zijn eigen talige intuïtie heeft
uitgevoerd. Oordelen over de structurele kenmerken van individuele woorden zijn
subjectief: Roose vindt predicatief gebruik als in deze dans is paarsgewijs perfect
aanvaardbaar (p. 59), maar voor andere taalgebruikers is het misschien
ongrammaticaal. Roose had weliswaar nog geen toegang tot grote corpora met reëel
taalmateriaal, maar het gebruik van geattesteerde voorbeelden was de objectiviteit
zeker ten goede gekomen.
Uit de vorige alinea's komt naar voren dat Roose ideeën over het bijwoord als
woordsoort formuleerde die voor de Nederlandse grammatica in zijn tijd revolutionair
waren, maar helaas kleven er methodologische bezwaren aan de concrete omzetting.
Nu wil ik nog de aandacht vestigen op twee interessante aspecten die in het
proefschrift van Roose onbelicht blijven. Allereerst heeft hij zich beperkt tot een
synchrone beschrijving van het bijwoord. De overlapping tussen bijwoorden en
adjectieven in het Nederlands kan echter alleen maar als het resultaat van taal-
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verandering begrepen worden. Zo bestond er in het Oudnederlands nog een
vormverschil: woorden als lang droegen in de bijwoordelijke bepaling een
morfologische markering -o, bijvoorbeeld Tho se uile lango hauodon ge uohton
(‘Toen ze erg lang hadden gevochten’) uit de Middelfrankische rijmbijbel. Door het
afslijten van de niet-beklemtoonde uitgangen is deze markering in het
Middelnederlands weggevallen. In het vervolg konden woorden als lang alleen op
grond van hun syntactische functie gecategoriseerd worden. Historische observaties
verlenen inzicht in de dynamiek van het Nederlandse woordsoortensysteem en laten
zien hoe de scheiding van bijwoorden en adjectieven überhaupt een ‘probleem’ is
geworden.
Tot slot heeft Roose nauwelijks aandacht besteed aan de vormingsmogelijkheden
van het bijwoord. In handboeken over de Nederlandse woordvorming, bijvoorbeeld
De Haas en Trommelen (1993) is een lijstje van ‘bijwoordelijke suffixen’ te vinden
met achtervoegsels als -erwijs, -gewijs, -lijk, -lings, -tjes, -waarts en -weg waarmee
bijwoorden kunnen worden gevormd (paarsgewijs, recentelijk enzovoort). Als we,
zoals Roose, de categorie van bijwoorden niet in haar traditionele vorm willen
handhaven en van een continuüm van modificerende woorden uitgaan, dan dringt
zich een nieuw probleem op: waar willen we in het vervolg deze achtervoegsels
onderbrengen, met andere woorden, wat is precies hun status? De adverbiale
morfologie in het Nederlands staat centraal in het proefschrift dat ik momenteel
voorbereid. Op basis van historische en actuele data onderzoek ik de functie van de
Nederlandse ‘bijwoordelijke suffixen’ door de eeuwen heen. Ik wil laten zien dat
die woordvormingspatronen, net als hun Duitse equivalenten, geen grammaticale
processen zijn zoals de Engelse bijwoordvormer -ly, maar dat ze veeleer semantische
functies hebben ontwikkeld. Met mijn proefschrift hoop ik een nieuwe bijdrage te
leveren tot de discussie over het Nederlandse bijwoord die Roose zowat vijftig jaar
geleden opende.
Janneke Diepeveen, Berlijn
Haas, W. de & M. Trommelen, Morfologisch handboek van het Nederlands.
Een overzicht van de woordvorming. 's-Gravenhage, 1993.
Haeseryn, W., K. Romijn, G. Geerts, J. De Rooij & M.C. van den Toorn,
Algemene Nederlandse spraakkunst. 2 delen. Groningen en Deurne, 1997.
Hertog, C.H. den, Nederlandsche spraakkunst. Handleiding ten dienste van
aanstaande (taal)onderwijzers. Amsterdam, 1903.
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1966
A.L. Sötemann: De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het
onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman
Utrecht, Bijleveld
Met het verschijnen van Edward Saids Orientalism (1978) kwamen bij het
Noord-Amerikaanse academische establishment het kolonialisme en postkolonialisme
in het centrum van het literaire en culturele debat te staan, waar zij samen met
poststructuralistische perspectieven andere kritische benaderingswijzen
overschaduwden.
Volgens Said is de structuur van de negentiende- en twintigste-eeuwse Westerse
cultuur zo diepgaand beïnvloed door een imperialistische visie dat dit pas heel
recentelijk als zodanig herkend werd. In zijn Culture and imperialism analyseert
Said een aantal Europese literaire werken waarin hij deze imperialistische visie
aantreft. Terloops maakt hij echter een uitzondering voor de negentiende-eeuwse
Nederlandse romanschrijver Multatuli, wiens roman Max Havelaar, die uitkwam in
1860, al snel het meest gelezen en beroemdste Nederlandse literaire werk werd. Hoe
kan dit in een kort terzijde geopperd oordeel van Said verklaard worden? Tegen de
achtergrond van de controverse die rondom het werk ontstond in Nederland - het
werd beurtelings betiteld als conservatief, anarchistisch, enzovoort - kan in Multatuli's
niet aflatende populariteit in Indonesië een rechtvaardiging gevonden worden om de
Max Havelaar te beschouwen als een verwerping van de imperialistische visie. Zo
halen Termorshuizen en Snoek in hun boek over Multatuli in Indonesië Indonesische
intellectuelen en kunstenaars aan die getuigen van de invloed van Multatuli op de
nationale bevrijdingsbeweging. Toch blijft het raadselachtig waarom de roman een
literair succes was en de tand des tijds doorstaan heeft ondanks de lange belerende
passages en de onverbloemde politieke retoriek. De verklaring hiervoor geeft A.L.
Sötemann in wat nog steeds de beste kritische analyse is van deze roman, De structuur
van Max Havelaar.
Na een gevarieerde loopbaan richtte Sötemann (1920-2002) zich op de studie van
de Nederlandse literatuur. In 1964 werd hij benoemd aan de Universiteit van Utrecht,
waar hij in 1984 met pensioen ging. De structuur van Max Havelaar was zijn
proefschrift en het heeft als enige van zijn vele werken een narratieve vorm als
onderwerp. Zijn talrijke latere publicaties gaan voornamelijk over Nederlandse poëzie.
Hoewel hij er niet naar verwijst, lijkt Sötemann een aantal fundamentele inzichten
te delen met klassieke theorieën over de roman, zoals we die aantreffen in Georg
Lukács' Die Theorie des Romans (1916) en in Michail Bachtins essays over de roman,
die later onder andere verzameld zijn in Esthétique et théorie du roman (1975). Voor
Lukács is één van de centrale thema's van de negentiende-eeuwse roman de
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strijd tussen het individu en de maatschappij. De roman is de weergave van de
ontluisterende zoektocht naar authentieke waarden in een verloederde wereld. De
held van de roman is altijd problematisch; hij maakt niet langer deel uit van een
harmonisch geheel, zoals blijkt uit zijn zoektocht naar authentieke waarden in een
wereld die deze ontbeert. De roman wordt gekenmerkt door ironie; hij is zowel gericht
op de held, die zich volledig bewust is van de zinloosheid van zijn zoektocht, en op
de poging van de romanschrijver zelf om een esthetisch geheel te scheppen (in dit
geval de roman), die gedoemd is de vrucht te blijven van zijn of haar subjectieve
wil. Door ironie worden de impliciete waarden voor het eerst naar voren gebracht
aan de hand waarvan de wereld beoordeeld en uiteindelijk veroordeeld wordt.
De structuur van Max Havelaar is een structurele analyse gebaseerd op een
narratologische theorie. Het doel van Sötemann is om de esthetische eigenschappen
van de roman te beoordelen. Zijn uitgangspunt is het volgende:
To attain a comprehensive insight into the fundamental structure of the
work, and eventually, to discover an answer to the question to what extent
the results of analysis furnish reliable material for evaluation (p. 181).
In een uiterst nauwgezet uitgevoerd tekstueel onderzoek brengt Sötemann de interne
samenhang van de roman naar de oppervlakte. In zijn optiek is de fundamentele
structuur van de roman er een van ironie, door het door elkaar heenlopen van fictie
en realiteit, waarin ‘the conflict between private ethical norms and the way of the
world is actualized’ (p. 182).
Sötemann vestigt de aandacht op een scala aan romantechnieken, met name
Multatuli's meesterlijke manipulatie van verschuivende gezichtspunten door een
aantal verschillende vertellers in het leven te roepen die scherp tegen elkaar afsteken
en elk vanuit een ander ooghoek naar elkaar en naar de werkelijkheid kijken. De
ik-persoon/verteller waarmee de roman begint, Droogstoppel, is de schijnheilige
zakenman en cultuurbarbaar waarin de imperialistische visie verpersoonlijkt is die
aan het einde van de roman veroordeeld wordt. Een andere, minder prominente derde
persoon/verteller, Stern, brengt orde aan in een manuscript dat Droogstoppel gekregen
heeft van een vroegere schoolvriend die Sjaalman heet; Stern vertelt het verhaal van
Max Havelaar, die de held van de roman blijkt te zijn. Een alwetende verteller levert
commentaar, en vertegenwoordigt de ‘objectieve’ stem die standaard aanwezig is in
realistische romans.
Sötemann laat zien hoe het ironisch door elkaar heen spelen van de verschillende
karakters er uiteindelijk toe leidt dat de lezer het verhaal van de held accepteert als
het verhaal van de schrijver Multatuli zelf. Multatuli spreekt aan het einde van het
boek echter uit eigen naam en neemt afstand van zijn persona in de roman door zijn
alter ego, Max Havelaar, uit te maken voor een idealistische dromer. Sötemann laat
zien hoe Multatuli op meesterlijke wijze vanaf het begin de dialec-
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tiek aan het licht brengt tussen fictie en werkelijkheid door echte en allegorische
namen, werkelijk historische gebeurtenissen en overduidelijk fictionele, ironisch
naast elkaar te plaatsen. Een van de genoemde technieken is het invoegen van het
verhaal van Saïdjah en Adinda, een verhaal binnen de roman over het lijden van de
boeren en hoe ze in opstand komen tegen het koloniale gezag. Het verhaal van Saïdjah
en Adinda vormt, om in de terminologie van Said te blijven, een element van
‘contrapuntlezing’, dat wil zeggen een lezing van de gebeurtenissen vanuit het
gezichtspunt van de oorspronkelijke bewoners, die contrasteert met de imperialistische
visie. De verteller verzekert de lezer echter dat het, hoewel het een verzonnen verhaal
is, niettemin de waarheid vertelt over de Nederlandse uitbuiting.
Sötemanns nauwgezette werk zet en détail uiteen hoe Max Havelaar een
‘bewildering variety of literary processes’ weet te transformeren ‘into a tightly knit
whole’ (p. 186). Sötemann concludeert dat gedetailleerde analyse de rijke complexiteit
blootlegt van de structuur van de roman en de interne samenhang ervan. Dit maakt
de roman tot een uitmuntend kunstwerk; daarnaast vormt het de basis voor een
interpretatie van de betekenis van de roman. Voor Sötemann berust de eenheid van
de roman op een geheel van ethische waarden die er structuur aan verlenen: de eis
van rechtvaardigheid in naam waarvan Multatuli het kolonialisme veroordeelt. De
ethische dimensie, en het openlijk politieke einde kan gerechtvaardigd worden als
onderdeel van een esthetisch succesvol verhaal van de door de verslagen held beleefde
ervaringen en wordt daar des te krachtiger door. Havelaars lot wijst op de
onontkoombare conclusie dat dromen geen veranderingen kunnen bewerkstelligen,
maar dat politieke actie dat wel kan. De roman brengt aan het licht dat het
kolonialisme een systeem is dat ontmaskerd en veroordeeld dient te worden en
illustreert op frappante wijze avant la lettre postkoloniale theorieën over koloniale
psychologie en imperialistische ideologieën.
Sötemann waarschuwt dat immanente structurele analyse alleen niet voldoende
is:
A thorough knowledge of the historical context is by no means a matter
of extraneous interest: it is on the contrary most intimately connected with
the internal dimensions of the work itself (p. 188).
Dit punt heeft hij zelf uitgebreid aangetoond in zijn boek. Samenvattend kunnen we
zeggen dat in deze roman waarden worden bevestigd of van hun mystiek ontdaan in
het samenspel tussen formele elementen en de inhoud die de grondstoffen vormen
waaruit de roman is opgebouwd.
Sötemanns boek verheldert in hoge mate de problemen van de relatie tussen
waarden en narratieve teksten. Het blijft een modelvoorbeeld van literaire analyse
waarbinnen getracht wordt de interne samenhang van een kunstwerk te bepalen, en
het vormt een onmisbare stap voorwaarts vanuit methodologisch oogpunt,
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met name voor postkoloniale studies gericht op ethische waarden. Nu in de
academische wereld de lokroep van het postmodernisme langzaam wegsterft, lijkt
er onder de jongere generatie academici een hernieuwde belangstelling te ontstaan
voor de roman en theorieën omtrent de roman. Sötemanns boek zou wel eens heel
interessant voor ze kunnen zijn.
Anne-Marie Feenberg-Dibon, Vancouver
Met dank aan Hans Verhuist voor de vertaling.
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1968
Albert Kraak & Willem Gerrit Klooster: Syntaxis
Culemborg / Keulen, Stam-Kemperman
Het boek Syntaxis uit 1968 van A. Kraak en W.G. Klooster is een klassieker uit de
Nederlandse taalkunde. Het is het eerste handboek generatieve grammatica in het
Nederlandse taalgebied. De generatieve taalkunde was ten tijde van publicatie een
nog relatief jonge discipline. Slechts een tiental jaar eerder (in 1957) had de
Amerikaan Noam Chomsky een geheel nieuwe manier van taalbeschrijving gelanceerd
in zijn boek Syntactic structures: de transformationeel-generatieve grammatica. Met
het handboek van Kraak en Klooster worden die ideeën voor het eerst toegankelijk
gemaakt voor een breed neerlandistisch publiek. Het werk vormt op die manier het
startpunt van een lange en bloeiende onderwijs- en onderzoekstraditie binnen de
generatieve taalkunde in de Nederlanden. Van Bree, Van den Toorn en Van der Wal
(2007) geven een mooi overzicht van de opmars van de generatieve taalkunde in de
neerlandistiek.
Het boek telt elf hoofdstukken, die uiteenvallen in twee grote delen. In de eerste
drie hoofdstukken worden de principes van de transformationeel-generatieve taalkunde
uit de doeken gedaan. De nieuwe taalkundige opvatting van Chomsky biedt volgens
Kraak en Klooster ‘het duidelijkste en meest genuanceerde theoretische kader dat
op het ogenblik voor de bespreking van syntactische vraagstukken voorhanden is’
(p. 14). In de daaropvolgende hoofdstukken worden die theoretische inzichten
toegepast op een reeks casestudies uit de Nederlandse syntaxis. Die tweedeling zorgt
ervoor dat Syntaxis zowel een boek over syntaxis is in het algemeen als een boek
met syntaxis van het Nederlands. In wat volgt zal ik de inhoud van beide delen kort
schetsen.
Kraak en Klooster leggen in het eerste hoofdstuk om te beginnen uitvoerig uit wat
ze bedoelen met ‘generatieve’ grammatica. Samen met Chomsky gaan ze ervan uit
dat de grammatica van een taal opgebouwd is uit een set van regels die voorspellen
welke woordcombinaties een grammaticale zin kunnen ‘genereren’. Die regels nemen
in het boek van Kraak en Klooster de vorm aan van relatief eenvoudige
substitutieregels zoals ‘Z → NC VC’ wat zoveel betekent als ‘de zin wordt
gesubstitueerd door een nominale constituent en een verbale constituent’. Op de
output van een dergelijke substitutieregel kunnen vervolgens andere substitutieregels
toegepast worden tot uiteindelijk de gehele zinsdeelstructuur van de zin ‘afgeleid’
is. Die zinsdeelstructuur kan inzichtelijk weergegeven worden in een hiërarchische
boomstructuur; een praktijk die later is uitgegroeid tot één van de meest herkenbare
eigenschappen van de generatieve taalkunde.
Naast de daarnet besproken substitutieregels spelen ook zogenaamde
‘transformaties’ een essentiële rol in de transformationeel-generatieve grammatica,
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zoals de naam van het taalmodel zelf ook al aangeeft. Kraak en Klooster argumenteren
dat transformaties noodzakelijk zijn om de zinsdeelstructuur verder te verrijken met
bijkomende syntactische informatie zoals de congruentie tussen persoonsvorm en
onderwerp. Transformaties vormen op die manier een link tussen de afgeleide
zinsdeelstructuur (ook ‘dieptestructuur’ genoemd) aan de ene kant en de uiteindelijke
zin (of ‘oppervlaktestructuur’) aan de andere kant. Het is belangrijk hier op te merken
dat het belang van transformaties later op de achtergrond is geraakt in de generatieve
taalkunde.
In het tweede deel van Syntaxis wordt dieper ingegaan op een reeks syntactische
casestudies uit het Nederlands. Kraak en Klooster hebben hierbij niet voor ogen een
complete syntaxis te schrijven van het Nederlands. Veeleer willen zij tonen hoe de
theoretische inzichten uit de transformationeel-generatieve grammatica succesvol
kunnen worden toegepast op een selectie van syntactische problemen uit het
Nederlands. Hierbij beperken zij zich hoofdzakelijk tot ‘een globale karakteristiek
van de regels die noodzakelijk zijn of mogelijk lijken om bepaalde syntactische
verschijnselen te beschrijven’ (p. 47). Het volledig uitwerken van een set
substitutieregels en transformaties vinden zij niet wenselijk omdat ‘het gehele model
der transformationeel-generatieve grammatica sedert zijn intrede in de linguïstiek in
1957 op vrij ingrijpende wijze is gewijzigd en nog steeds veranderingen ondergaat’
(p. 47). Bovendien zou een volledige transformationeel-generatieve descriptie té
technisch en complex uitvallen voor de didactische doelstellingen van het boek.
Om een indruk te geven van de syntactische analyses in het handboek van Kraak
en Klooster zal ik hier ingaan op hun bespreking van de werkwoordstijden in het
Nederlands (uitgewerkt in paragraaf 6.2). Kraak en Klooster vertrekken van de
volgende twee zinnen:
(1) a. Hij werkt.
b. Hij werkte.
Traditioneel wordt het verschil tussen deze twee zinnen geduid door te zeggen dat
zin (1a) de tegenwoordige tijdsvorm heeft en zin (1b) een verleden tijdsvorm. Kraak
en Klooster nemen afstand van die morfologische karakterisering en werken een
syntactisch alternatief uit. Zij argumenteren dat het predicaat in de zin niet uit het
werkwoord werken alleen bestaat maar ook een zogenaamde ‘tijdsindicator’ bevat.
Die tijdsindicator is een abstract element dat niet meteen correspondeert met een
concreet woord in de uiterlijke zinsvorm; iets wat kenmerkend is voor veel generatieve
taalbeschouwingen. In bovenstaande voorbeelden neemt die abstracte tijdsindicator
volgens Kraak en Klooster twee verschillende waarden aan, namelijk ‘presens’ in
zin (1a) en ‘preteritum’ in zin (1b). Het verschil in tijdsindicator demonstreren de
auteurs door beide voorbeeldzinnen onder meer te
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combineren met een tijdsbepaling die naar het heden dan wel het verleden verwijst:
(2) a. Zij werken op het ogenblik.
b. *Zij werkten op het ogenblik.
c. *Zij werken gisteren.
d. Zij werkten gisteren.
Kraak en Klooster argumenteren dat een voorbeeldzin als (2b) ongrammaticaal is
(dit wordt in de generatieve syntaxis gemarkeerd met een asterisk), aangezien de
tijdsindicator ‘preteritum’ niet in overeenstemming is met de tijdsbepaling op het
ogenblik die naar het moment van spreken verwijst. Dit type van combinatietest met
grammaticale en ongrammaticale zinnen is representatief voor de rest van de
syntactische analyses gepresenteerd in Kraak en Klooster. Voor uiteenlopende
casestudies testen de auteurs op basis van hun moedertalige intuïtie heel systematisch
de formele eigenschappen van constituenten in verschillende syntactische omgevingen.
Het is niet vanzelfsprekend een eindoordeel te vellen over Syntaxis van Kraak en
Klooster meer dan veertig jaar na publicatie. Heel wat van de ideeën uit het
oorspronkelijke transformationeel-generatieve taalmodel zijn immers al achterhaald
door de latere ontwikkeling van het principes-en-parameters-model en ten slotte het
minimalistisch programma. Toch blijft het handboek mijn inziens overeind als een
uitstekende inleiding tot de klassieke transformationeel-generatieve taalkunde voor
nieuwe generaties studenten. Niet in het minst vanwege het vibrerende optimisme
over het potentieel van de (toen nog jonge) generatieve taalkunde die uit de inleiding
van dit boek spreekt. Of dat potentieel uiteindelijk ook echt vervuld is, daar heb ik
persoonlijk mijn twijfels bij... maar dat is dan weer voer voor een andere discussie.
Evie Coussé, Göteborg
Bree, Cor van, Maarten van den Toorn & Marijke van der Wal,
‘Paradigmawisselingen en constanten: 200 jaar taalkundige diversiteit’. Jan de
Vries, ‘Eene Bedenkelijke nieuwigheid’: Twee eeuwen neerlandistiek. Hilversum,
2007, 13-54.
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1969
J.J. Oversteegen: Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het
literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen
Amsterdam / Athenaeum, Polak / Van Gennep
‘Baanbrekend’, ‘toonaangevend’, een ‘mijlpaal’, een ‘standaardwerk’ - het zijn enkele
van de termen die in de voorbije decennia werden gebruikt om J.J. Oversteegens
proefschrift Vorm of vent te karakteriseren. Ze geven aan hoe groot de impact ervan
is geweest in de neerlandistiek en in de zich formerende ‘theoretische’
literatuurwetenschap.
Vorm of vent verscheen in 1969, in een ook in de ontwikkeling van de internationale
literatuurtheorie bewogen periode. In Frankrijk hield de dominantie van het
structuralisme nog even aan, maar hadden Barthes en Derrida al de bijl aan de wortels
van het structuralistische vertoog gelegd. In 1967 had receptie-estheticus Jauss zijn
geruchtmakende inaugurele rede gehouden, in 1970 daarin gevolgd door zijn kompaan
Iser. In 1969 viel voor het eerst de term ‘narratologie’, in Todorovs Grammaire du
Décaméron. Eveneens in 1969 verschenen Sèméiôtikè. Recherches pour une
sémanalyse (Julia Kristeva) en een verzameling Texte der russischen Formalisten
(Jurij Striedter). 1969 was het sterfjaar van Adorno en het jaar van publicatie van
John Fowles' The French lieutenant's woman, die een vague van
postmodernistisch-intertekstuele romans hielp inluiden. Het was, kortom, een grootse
en meeslepende tijd. Tegen die internationale achtergrond gezien is Vorm of vent
eigenlijk een heel bedaagde onderneming. Zo is het wel vaker: een internationale
tsunami breekt op de vlakke Nederlandse stranden als een wat woeliger branding.
Oversteegen kwam uit Merlyn (1962-1966), het tijdschrift voor literatuurkritiek
dat hij samen met Jessurun d'Oliveira en Fens had opgericht en dat, volgens het
dominante beeld, zijn theoretische mosterd vooral bij de New Critics had gehaald.
Met zijn Merlyn-bagage verscheen Oversteegen aan de Universiteit van Amsterdam,
waar hij in 1965 aan zijn proefschrift begon te werken, in een klimaat waarin ook
de invloed van het structuralisme, nog versterkt door de ontdekking van het Russisch
formalisme, zich sterk begon op te dringen. Vorm of vent kan dan ook niet los worden
gezien van de toenmalige dominantie van de immanentie- of autonomiebewegingen,
die een literatuurstudie bepleitten uitsluitend op basis van de tekst, dat wil zeggen
onder abstractie van de relaties tekst-auteur en tekstpubliek en van alle (historische,
sociaal-politieke, cultureel-intellectuele) context. De nieuwe generatie
literatuuronderzoekers zette zich daarmee af tegen de filologische en
literair-historische traditie waarin ze was opgeleid. Dat gold ook voor Oversteegen,
die zelf historicus was van vorming. De afwijzing betrof tevens de nawerking van
de Forum-traditie en de haar kenmerkende cultus van de ‘vent’, en dit dus ten voordele
van de vorm, de tekst-op-zichzelf.
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Bij nader toezien is de genoemde afwijzing van de traditie in Vorm of vent echter
behoorlijk ambivalent, in meerdere opzichten. Zo bestudeert Oversteegen enerzijds
wel de poëticale opvattingen in de Nederlandse kritiek tijdens het interbellum, en
dus in een welomschreven historisch tijdvak, maar geeft hij anderzijds herhaaldelijk
aan geen ‘geschiedenis van de kritiek’ (p. 6) te willen schrijven. Dat laatste blijkt
ook uit de keuze van zijn materiaal: geen tijdschriften en oorspronkelijke uitgaven,
maar de teksten zoals die later in Verzamelde werken en andere bundelingen post
factum verschenen. Oversteegen was dan ook niet uit op de precieze reconstructie
van de contemporaine debatten en de context waarin die plaatsvonden. Hij
beschouwde de verschillende standpunten als de expressie van ‘transhistorische’,
recurrente visies op de aard van literatuur, die te situeren zijn tussen twee polen:
literatuur als een ‘rechtstreeks kontaktmiddel tussen schrijver en lezer’ (p. 491) versus
‘literatuur als een bijzondere vorm van taalgebruik’ (p. 490). In overeenstemming
met het toen heersende autonomisme vond hij dat deze laatste visie het ‘wezen’ van
de literatuur het dichtste benaderde. Voor Oversteegen betekende dit echter niet dat
de visie op literatuur als uitdrukking en communicatie daarom moet worden
afgewezen: álle taalgebruik is immers communicatief, dus ook de literatuur. Zoals
uit het bovenstaande kan worden afgeleid formuleert Vorm of vent, hoezeer het zich
ook als een ‘theoretisch’ veeleer dan als een literair-historisch werk aandient, toch
een visie op literatuurgeschiedenis, als een scène waarop in se onveranderlijke
opvattingen in wisselende configuraties terugkeren.
Opvallend is ook hoe de poëtica's die Vorm of vent pretendeert te reconstrueren,
voor Oversteegen vanzelfsprekend met personen verbonden zijn: de inhoudsopgave
bestaat, op enkele uitzonderingen na, uit de namen van een aantal protagonisten. Ook
dat maakt Oversteegens onderneming ambivalent: Vorm of vent streeft naar het
beschrijven van poëtica's, die echter telkens worden gepresenteerd als een integrerend
onderdeel van het denken van belangwekkende individuen. Dat denken is doorgaans
een - nuances daargelaten - stabiel en samenhangend systeem. Ook dat is revelerend
voor de manier waarop Oversteegen historische ontwikkeling opvat: geschiedenis
wordt voortgebracht door persoonlijkheden die hun grotendeels constant blijvende
ideeën ontvouwen.
Het eertijds als ‘baanbrekend’ ervaren Vorm of vent blijkt dus bij nader toezien
een studie over hun literatuuropvattingen uitsprekende ‘venten’. Alle lippendienst
aan het heersende autonomisme ten spijt blijkt Oversteegen dus nog aanzienlijk meer
een Forumiaan dan toen handig was toe te geven. Dat zou hij, zoals Marita Mathijsen
(2006, p. IV) terecht heeft opgemerkt, in zijn hele verdere loopbaan ook blijven. Het
is symptomatisch dat hij, na een hele reeks literair-theoretische exercities, die
overigens vooral het beeld te zien gaven van een toenemende radeloosheid, uiteindelijk
zou terugkeren naar de biografie.
De zoektocht naar de literatuuropvatting lijkt dus wezenlijk verbonden te zijn met
die naar wat de late Oversteegen - in het bijzonder instructieve interview dat Jaap
Goedegebuure en Odile Heynders in 1993 van hem afnamen - het ‘ethos’ van
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de auteur zou noemen, waarbij hij ‘ethos’ gelijk blijkt te stellen aan ‘persoonlijkheid’
en de ‘kern’ van iemands bestaan (Goedegebuure & Heynders 1993, pp. 36, 43, 49).
Deze fascinatie voor het diepste wezen van de bestudeerde critici kan gemakkelijk
worden afgedaan als een typerende uiting van ouderwets essentialistisch en dus
‘metafysisch’ denken. In Vorm of vent leidt ze in ieder geval vaak tot een relatieve
verwaarlozing van de ontwikkelingen in het werk van de bestudeerde auteurs. Wie
ooit grondig een oeuvre heeft bestudeerd, weet waar ik op doel: de soms bijzonder
ingrijpende verschuivingen die zich in terminologie en opvattingen van een auteur
voordoen - in (een zelf overigens altijd discursief gemedieerde) reactie op ‘reële’
gebeurtenissen, maar veel vaker nog in respons op wat zich in de omringende
discursieve ruimte voordoet. Wat Vorm of vent dan ook onvoldoende laat zien, is
hoe literatuuropvattingen ontstaan en evolueren in een permanent en complex
dialogisch proces.
Toch is Oversteegens poging om de hand te leggen op het ‘ethos’ van de auteurs
die hij bestudeert, nog steeds - of misschien juist nu weer - belangwekkend. Vorm
of vent herinnert ons, postpoststructuralisten, eraan dat een oeuvre niet alleen het
stolsel is van een permanente flux, maar ook elementen bevat die insisteren en zo
ex negativo naar een inerte kern verwijzen. Een oeuvre ontstaat uit de wonderlijke
ontmoeting tussen discoursen en die kern, die tot uitdrukking komt in typerende
vervormingen van het geïncorporeerde discursieve materiaal. Alleen dit inzicht kan
verklaren waarom figuren die een op het eerste gezicht zeer verwant discours hanteren,
bij nader toezien toch soms afgrondelijk van elkaar blijken te verschillen - zoals
Oversteegens bespreking van Ter Braak en Du Perron in Vorm of vent goed laat zien.
Het koppige vasthouden aan het ‘ethos’, ook als dat soms haaks stond op de
theoretische discoursen waar hij zich mee identificeerde, maakt deel uit van
Oversteegens eigen ethos. Zijn eigen praktijk als literatuuronderzoeker laat zien hoe
een ethos zich manifesteert: als een zich telkens weer opdringende, significante
scheeftrekking.
Erik Spinoy, Luik
Goedegebuure, Jaap & Odile Heynders, Literatuurwetenschap in Nederland.
Een vakgeschiedenis. Amsterdam, 1996.
Mathijsen, Marita, ‘Voorwoord’. J.J. Oversteegen, Vorm of vent. Opvattingen
over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee
wereldoorlogen. Amsterdam, 2006, I-IV.
Oversteegen, J.J., ‘De vrolijke veldtocht van Merlijn: Rita Blooy in gesprek
met ex-redakteur J.J. Oversteegen’. De literaire kritiek. Speciale editie van
Bzzlletin 11, (100) 1982/3, 75-80; 88.
Verstraeten, Pieter, ‘Poëtica, kritische praktijk en “melodische verschuivingen”.
Kanttekeningen bij enkele sleutelconcepten uit Vorm of vent van J.J.
Oversteegen’. E. Brems, H. Brems, D. de Geest & E. Vanfraussen, Achter de
verhalen: over de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Leuven, 2007,
44-58.
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1970
E.M. Beekman: Homeopathy of the absurd. The grotesque in Paul
van Ostaijen's creative prose
Den Haag, Martinus Nijhoff
In 1970 verscheen onder auspiciën van een comité van hoogleraren en docenten in
de Nederlandse taal- en letterkunde aan universiteiten buiten Nederland en België
het eerste deel van de boekenreeks Bibliotheca Neerlandica extra Muros. Het betrof
een Engelstalige studie over het groteske in Paul van Ostaijen's creatieve proza:
Homeopathy of the absurd. De schrijver ervan, E.M. Beekman (1939-2008), stond
bekend als een vermaard comparatist, die aan diverse universiteiten had gedoceerd,
waaronder die van Massachusetts, en die zich ook als Amerikaans vertaler, onder
andere van Van Ostaijen, niet onbetuigd had gelaten.
In zijn boek heeft Beekman creatieve prozateksten van Van Ostaijen willen
classificeren als moderne grotesken. Grotesk proza is altijd al wel geschreven, zo
betoogt hij aan de hand van Wolfgang Kaysers Das Groteske in Malerei und Dichtung.
Maar de moderne groteske laat zich zowel op inhoudelijke als formele gronden
onderscheiden van de traditionele variant, aldus Beekman. Om die stelling te
verdedigen onderzocht hij een corpus van circa twintig teksten, waaronder Het bordeel
van Ika Loch. Weliswaar waren die al eerder onderzocht, zoals door Garmt Stuiveling,
maar deze meende dat het hierbij slechts om wat willekeurige experimenten ging,
waaraan niet al te veel waarde hoefde te worden gehecht. Dit standpunt wenst
Beekman te bestrijden door exacter te werk te gaan dan zijn voorgangers, die te
weinig oog zouden hebben gehad voor de talige kant van de teksten en niet hebben
beschikt over een deugdelijk apparaat om die te beschrijven.
Met gebruikmaking van de essayistische geschriften van Van Ostaijen buigt
Beekman zich allereerst over de thematiek. Hij stelt daarbij vast dat die in grote lijnen
overeenstemt met wat Kayser had geconcludeerd met betrekking tot grotesken van
anderen. In moderne grotesken wordt protest aangetekend tegen de burgerlijke
maatschappij, waarin hiërarchisch en logisch denken de boventoon voeren. Een
dergelijk protest zou onmogelijk in traditionele literaire vormen gestalte kunnen
krijgen. Vandaar het gebruik van dit type proza.
De meeste aandacht van Beekman gaat uit naar het taalgebruik in Van Ostaijens
grotesken. Voor de beschrijving hiervan ging hij te rade bij de in de jaren zestig van
de vorige eeuw opkomende formalisten en structuralisten, van wie later wel is gezegd
dat zij aan de wieg stonden van de moderne, exacte literatuurwetenschap. Het is met
name Roman Jakobson op wie hij zich telkenmale beroept. Beekman legitimeert zijn
keuze echter op nog een andere manier, namelijk door erop te wijzen dat Van Ostaijen
in soortgelijke termen over de structuur van teksten sprak als Jakobson. De
associatietechniek die ten grondslag ligt aan
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de moderne groteske zou overeenkomen met wat Jakobson metonymische kunst
noemde, een kunstvorm die niet is gebaseerd op overeenkomstigheid, maar op
contiguïteit, aangrenzendheid. Door zich te bedienen van een metonymische
kunstvorm zou Van Ostaijen ook nog eens de aandacht op de gebruikte technieken
zelf, zoals syntactische deformaties, herhalingen en contradicties, hebben willen
vestigen. Ook op dit punt lopen de opvattingen van Jakobson en Van Ostaijen parallel,
aldus Beekman. Evenals ten aanzien van de opvatting dat groteske teksten autonoom
zijn: in een metonymische vertelling verwijzen woorden niet naar de werkelijkheid,
maar creëren ze een eigen talige realiteit. Een modern grotesk verhaal heeft een
paralogische structuur die is gebaseerd op een langs associatieve weg opgebouwde
onjuiste redenering welke tot in het absurde is doorgevoerd. Met behulp van deze
contigue verhaalstructuur zou Van Ostaijen het vertrouwen in de positivistische
logica, waarop het burgerlijk wereldbeeld berust, hebben willen parodiëren.
Tegelijkertijd zou hij met de metonymische verteltechniek traditionele verhaalvormen,
waarin dit wereldbeeld is vervat, hebben willen ondermijnen. Van een Aristotelische
opbouw, een plot, logische samenhang en afgeronde karakters, kenmerkend voor
traditioneel proza, is in de moderne grotesken weinig terug te vinden.
Door nog tien andere teksten van Van Ostaijen bij zijn onderzoek te betrekken,
welke op de rand van proza en poëzie balanceren, wil Beekman zijn bevindingen als
het ware toetsen door te laten zien dat ook deze onder metonymische kunst ressorteren.
Daarnaast wil hij aantonen dat zowel Jakobsons theorie over metonymische kunst
als de tien teksten van Van Ostaijen in verband zijn te brengen met een
fenomenologische wereldbeschouwing. Jakobson zou uiteindelijk op zoek zijn
geweest naar het essentiële karakter van verschijnselen, evenals Van Ostaijen, wiens
beelden in zijn autonome teksten volgens Beekman eigenlijk metonymische
uitdrukkingen van het wezen van de schrijver zijn.
Homeopathy of the absurd (1970) heeft in het literatuurwetenschappelijke circuit
zijn weg al snel weten te vinden. Het speelde een rol in het debat over het modernisme,
getuige het door Francis Bulhof bezorgde Nijhoff, Van Ostaijen, ‘De Stijl’ (1976).
Het vormde een van de bouwstenen voor het standaardwerk Historische avant-garde
(1982), bezorgd door Ferd Drijkoningen en Jan Fontijn. En ook in latere publicaties,
gewijd aan Van Ostaijen, stuit men regelmatig op Beekmans studie, zoals in de
essaybundel De mensen zijn mooier dan ze denken (1985) van Cyrille Offermans,
het proefschrift van Jef Bogman, De stad als tekst (1991), de bundel De stem der
Loreley (1996), samengesteld door Geert Buelens en Erik Spinoy, en de inleiding
van Marc Reynebeau bij de uitgave van De bankroet jazz (2009).
Door zich te bedienen van een linguïstisch en stilistisch beschrijvingsapparaat
mag Beekman, in het kielzog van Jakobson, dan ogenschijnlijk een modern
literatuurwetenschappelijk standpunt hebben ingenomen, hij bleef, net als Jakobson,
oude, op een Aristotelische poëtica geënte vragen stellen, zoals naar het wezen van
de moderne literatuur, en meende, net als Jakobson, voor de interpretatie van
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Van Ostaijens groteske proza een beroep te moeten doen op de toch weinig exacte
Wesensschau van de fenomenologie. Daarbij zag hij niet dat zijn argumentatie om
Jakobsons theorie te gebruiken zwak was: de door hem gesignaleerde overeenkomst
met de literatuuropvatting van Van Ostaijen had hem aan het denken moeten zetten
over het wetenschappelijke karakter van zijn beschrijvingsmodel. Hoewel hij de
indruk wekt in zijn onderzoek ruimte te hebben voor toetsing, heeft hij via Kayser
en vooral Jakobson hoofdzakelijk bevestiging voor zijn beweringen gezocht. Beekman
heeft eigenlijk alles in het werk gesteld om zo dicht mogelijk bij Van Ostaijen te
blijven en in die opzet is hij geslaagd.
Klaus Beekman, Amsterdam
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1971
J.J.A. Mooij: Aspecten van redelijkheid. Rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de analytische
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 11 mei
1971
Groningen, Wolters-Noordhoff
Toen J.J.A. Mooij in 1971 tot hoogleraar in de analytische wijsbegeerte aan de
Universiteit Groningen benoemd werd, ging de auteur dezes nog niet naar school.
In 1991, toen professor Mooij met emeritaat ging, studeerde ik als
uitwisselingsstudente aan dezelfde universiteit waar hij twintig jaar actief was als
hoogleraar, eerst in de analytische filosofie en sinds 1976 als eerste hoogleraar in de
algemene literatuurwetenschap. In 2012, weer ruim twintig jaar later, wil ik in deze
bijdrage enige verdiensten van deze uitmuntende wetenschapper onder de hernieuwde
aandacht brengen.
In zijn inaugurele rede Aspecten van redelijkheid (1971) onderscheidt Mooij de
redelijkheid van meningen en overtuigingen (cognitieve redelijkheid), de redelijkheid
van gedragingen (praktische redelijkheid) en de redelijkheid van wensen,
doelstellingen en normen (desideratieve redelijkheid). Terwijl talrijke vooraanstaande
filosofen, te beginnen met Hume, het begrip redelijkheid tot cognitieve en praktische
redelijkheid terugbrengen, behoort Mooij tot de groep analytische filosofen die met
deze beperking geen vrede heeft: ‘Een redelijk mens is iemand die niet slechts
redelijke overtuigingen heeft en zich gezien zijn overtuigingen en wensen redelijk
gedraagt, maar wiens wensen ook aan zekere extra-voorwaarden voldoen’ (p. 11).
De redelijkheid is volgens Mooij (p. 14) in strijd met ‘bandeloze grilligheid’, maar
evenzeer met ‘dogmatische starheid’. Als een van de voorwaarden van desideratieve
redelijkheid noemt hij daarom de vatbaarheid om eigen voorkeuren en het
bijbehorende systeem van waarden te veranderen. De verschuivende waarden en
veranderende waardehiërarchieën zijn het blijvend onderwerp van Mooijs
belangstelling waarvan hij in al zijn publicaties blijk geeft.
In zijn teksten laat Mooij zich kennen als een gestructureerd denkende
wetenschapper. Zijn studie wiskunde en zijn promotie op dat gebied leveren hier een
verklaring voor. Toch is Mooij vooral humanist, haast een renaissancehumanist. De
onderwerpen die hij aansnijdt, onderzoekt hij exhaustief en ondersteunt hij met een
bewonderenswaardig aantal referenties op het gebied van filosofie, cultuur en
literatuur. Hendrik van Gorp (1991, p. 25) prees de inspirerende en didactische waarde
van Tekst en lezer (1979), Mooijs meest bekende, klassiek geworden boek met
opstellen over literatuur. Voor mijn eigen onderzoek naar poëzie heeft vooral het
boek A study of metaphor (1976) dienst bewezen. Mooijs uitgangspunt is breed en
hij onderzoekt de metafoor ‘not only from the point of view of literary theory, but
also from the point of view of general linguistics and the philosophy
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of language’ (p. V). Dankzij dit kader verkent hij niet zozeer de specifiek literaire,
maar vooral de cognitieve mogelijkheden van de metafoor. Wat geldt voor gehele
boeken, geldt eveneens voor bepaalde gedachten, zoals geformuleerd in deze
metaforische vraag, afkomstig uit het essay ‘De rol van het schrift in de poëzie’
(1967): ‘Vergelijkt men het gedicht met een buitenhuis, is dan het schrift louter oprit,
of kan het als entree tot het huis zelf behoren?’ (Mooij 1979, p. 119). De teksten van
Mooij zijn overigens niet alleen inhoudelijk de moeite waard. Op basis ervan kan de
stilistiek van wetenschappelijke teksten worden bestudeerd en onderwezen. Logisch
en glashelder geconstrueerd en geargumenteerd, geschreven in zorgvuldige taal, laten
ze zich met genoegen lezen. Wel moet worden toegegeven dat dit genoegen de jongere
generatie enigszins bijgebracht moet worden. Geboren in de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw, opgegroeid met computers, zijn ze gewend om informatie
fragmentarisch en uit uiteenlopende bronnen te verwerven. De bijdragen van Mooij
laten zich moeilijk fragmentarisch of in een andere volgorde lezen dan ze opgesteld
zijn. Beslissend voor deze aanpak is ongetwijfeld de wiskundige en filosofische
achtergrond van de auteur. Uit zijn interesse voor literatuur, vooral voor poëzie, kan
het belang worden verklaard (en genoten!) dat hij hecht aan de precisie van
formuleringen en woorden. Mooijs kritiek op de verhouding van de titel Lessen in
lyriek tot de inhoud van het boek (‘Mij lijkt die titel niet minder vreemd dan een titel
als Vakantie in Vlaanderen. Toeristisch handboek voor België.’ Mooij 1995, p. 317)
was voor hem de aanleiding tot een systematische uiteenzetting in historisch
perspectief over ‘de usurpatie van de poëzie door de lyriek’ (ibidem).
Mooij beschouwde literatuur als een cultuurfactor die vergeleken moet worden
met andere cultuurfactoren. De bijzonderheid en waarde van literatuur zag hij vooral
in ‘cultivering van min of meer “magische” restanten in onze moderne beschaving
én van onze positieve reacties daarop’ (Mooij 1987, p. 191). Aangezien in de
hedendaagse neerlandistiek de accenten duidelijk verschuiven van louter literatuur
naar cultuur in het algemeen, zijn de cultuurfilosofische essays uit De wereld van
waarden (1987) het herlezen waard. Met dat boek waagde zich Mooij op een door
velen vermeden terrein, zeker in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het
tweehonderd jaar durende ‘proces van relativering, indifferentiatie en opheffing van
waarden’ (p. 72) een punt had bereikt dat kan worden weergegeven door Paul
Feyerabends anything goes-principe, verbonden met vooral wetenschappelijk maar
eveneens met politiek, maatschappelijk en cultureel relativisme. Als ‘ethisch bewogen
wetenschapper’ (Van Gorp 1991, p. 27) was Mooij er stellig van overtuigd dat van
opheffing van waarden geen sprake kan zijn: ‘Dat zou slechts tot volledige
onverschilligheid leiden’ (Mooij 1987, p. 8). Zijn essays uit deze bundel hebben
vooral betrekking op de westerse cultuur, maar zijn in vele opzichten universeel. Het
oorspronkelijk Nederlands perspectief van de auteur kan door elke andere aardbewoner
aangenomen worden bij het lezen van zinnen als deze:
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[...] ingrijpende veranderingen genoeg, en ons land is daarin te midden
van de ons omringende landen geen uitzondering, ofschoon misschien wel
wat extreem. Een groot deel van deze veranderingen wordt toegejuicht,
een ander deel betreurd, door sommige mensen zus en door andere zo.
Weer anderen laten alles gelaten gebeuren. Vast staat dat men om te
beoordelen maatstaven nodig heeft, en in de hier bedoelde gevallen
impliceert dat het hebben van waarden (Mooij 1987, p. 9).
De afwegingen en waardehiërarchieën moeten volgens Mooij (p. 22) voldoen aan
vijf gezichtspunten. Laat ik ze hier noemen als een ideaal om mee te nemen naar de
komende vijftig jaar van de internationale neerlandistiek: het streven naar behoud
en voortzetting, bereidheid om een eind te maken aan dingen die hun onwaarde
hebben bewezen, de eis om ruim baan te maken voor dingen van te verwachten
blijvende waarde, realistische schatting van alternatieven en respect voor de behoeften
van alle betrokkenen.
Barbara Kalla, Wrocław
Gorp, Hendrik van, ‘Mooij en goed’. Rien T. Segers (red.), Visies op cultuur
en literatuur. Amsterdam / Atlanta, 1991, 25-28.
Mooij, J.J.A., A study of metaphor. On the nature of metaphorical expressions,
with special reference to their reference. Amsterdam, 1976.
Mooij, J.J.A., ‘De rol van het schrift in de poëzie’. J.J.A. Mooij, Tekst en lezer.
Opstellen over algemene problemen van de literatuurstudie. Amsterdam, 1979,
106-153.
Mooij, J.J.A., De wereld der waarden. Essays over cultuur en samenleving.
Amsterdam, 1987.
Mooij, J.J.A., ‘Lyrische poëzie, verhalende poëzie, en verhalende lyriek’. Forum
der Letteren 36, 1995, 316-318. Geraadpleegd op
https://www.dbnl.org/tekst/_for004199501_01/_for004199501_01_0041.php
op 10-09-2011.
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1972
Robert S. Kirsner: On deixis and degree of differentiation in modern
standard Dutch
Columbia, Columbia University
Aan de titel zie je het niet meteen, maar in zijn proefschrift uit 1972 houdt Robert
S. Kirsner zich bezig met het verschil tussen zinnen als (1) en (2).
(1) Er blaft een hond.
(2) Een hond blaft.
Zes jaar daarvoor had Kraak (1966) in Negatieve zinnen een generatieve analyse
gegeven die volgens Kirsner alleen maar een beschrijving van het probleem bood:
een herhaling van de feiten en geen verklaring ervan. Maar ook over die feiten zijn
ze het eigenlijk al niet eens. Volgens Kraak is alleen in zin (1) het onbepaald lidwoord
een echt indefiniet; in (2) hebben we te maken met een categoriaal een. Het verschil
tussen (1) en (2) kan Kraak dan ‘verklaren’ - de aanhalingstekens zijn van Kirsner door te stellen dat alleen in geval van een subject met indefiniet een ‘er-insertie’
plaatsvindt. De observaties die voor Kirsner het vertrekpunt van zijn studie vormen,
zijn anders: zin (2) kan inderdaad een categoriale interpretatie krijgen, maar ook een
indefiniete lezing van een hond is in zulke zinnen niet uitgesloten. Voor Kraak (1966,
p. 125) is indefiniet een zonder er in de meeste gevallen niet grammaticaal, maar je
hoeft alleen maar een roman of een krant open te slaan en je komt dit gebruik, dat
Kirsner vivid narrative noemt, volop tegen.
De kritiek die Kirsner op Kraak heeft, is fundamenteler dan de vaststelling dat
zijn regel van er-insertie descriptief niet adequaat is. Kirsner schreef zijn proefschrift
aan Columbia University in New York, bij William Diver (1921-1995), en is ook
heden ten dage nog een gepassioneerd vertegenwoordiger van de Columbia school
of Linguistics. Terwijl in de functionele en cognitieve - de nieuwe overkoepelende
term is usage based - taalkunde inmiddels het idee van polysemie algemeen
geaccepteerd is, gaat de Columbia School ook nu nog uit van het principe van
monosemie: één vorm, één betekenis. Omdat taal een communicatiemiddel is waarmee
een oneindig aantal verschillende boodschappen kan worden overgebracht, kan de
betekenis van de taalelementen zelf niet anders dan heel globaal zijn: de
lezer/luisteraar moet uit de combinatie met andere taalelementen en de context de
specifieke bedoeling van de schrijver/spreker afleiden. Kraaks analyse van zin (1)
bevat minstens twee elementen die voor een ‘Saussureaans’ taalkundige als Kirsner,
die uitgaat van de eenheid van vorm en betekenis, onverteerbaar zijn: een vorm met
twee verschillende betekenissen (indefiniet en categoriaal een) en een vorm zonder
enige betekenis (er). In zijn proefschrift laat hij zien dat de overeen-
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komsten en verschillen tussen (1) en (2) verklaard kunnen worden zonder homonymie
of semantisch lege elementen aan te nemen.
De gedachte van monosemie is in de neerlandistiek een tijd lang opmerkelijk
populair geweest, met name in de laatste decennia van de vorige eeuw, met als
resultaat monoseme analyses van bijvoorbeeld de werkwoordstijden, de gebiedende
wijs, de lijdende vorm, modale werkwoorden, en een heel aantal voorzetsels en
partikels. (Over al deze onderwerpen heeft Kirsner ook zelf gepubliceerd.) Het is
gemakkelijk om van de monoseme benadering een karikatuur te maken: aangezien
de betekenis van een vorm een abstractie is van alle mogelijke interpretaties van die
vorm in verschillende contexten, kan die niet anders dan vaag zijn. Voor er komt
Kirsner bijvoorbeeld uit op de betekenis weak situational deixis, wat helemaal niet
zover verwijderd lijkt van semantisch leeg à la Kraak. Maar wie Kirsners proefschrift
leest, realiseert zich snel hoe zeer zo'n karikatuur onrecht doet aan de benadering
van de Columbia School.
Monosemie is namelijk slechts één van de uitgangspunten. Een ander,
structuralistisch, uitgangspunt is dat de betekenis van een vorm wordt bepaald door
de plaats die het element inneemt in een grammaticaal systeem van opposities. Dat
heeft nogal wat consequenties voor de analyse. Om de interpretatie van er en een in
(1) en (2) te verklaren, is dan namelijk óók een beschrijving nodig van de woorden
waarmee deze elementen een systeem vormen. Het probleem van (1) en (2) vormt
voor Kirsner bij nader inzien niet meer dan een aanleiding om die twee systemen
van het Nederlands tot in detail te beschrijven. In het geval van er gaat het om het
situationele (temporele en ruimtelijke) deiktische systeem waarvan hier en daar de
andere leden zijn (the system of space-time deixis); het onbepaald lidwoord een
ontleent zijn betekenis aan de oppositie met de bepaalde lidwoorden de/het en het
ontbreken van een lidwoord (the system of degree of differentiation). Vooral die
laatste is interessant omdat Kirsner in principe geen vormen zonder betekenis
accepteert, maar dus wel betekenis zonder vorm: ook het ontbreken van een vorm
heeft binnen een systeem betekenis.
Maar daarmee zijn we er nog niet. De interpretatie van zinnen als (1) en (2) is
volgens Kirsner het resultaat van numerous interactions: de genoemde systemen van
deixis en differentiatie zijn slechts twee van de relevante factoren. Daarnaast is vooral
ook woordvolgorde van belang, met name de functie van de eerste zinsplaats. Die
kan gebruikt worden voor bekende informatie (oud-voor-nieuw), maar ook om een
constituent extra nadruk te geven (attention focusing) en eigenlijk laat geen van beide
functies zich gemakkelijk verenigen met de betekenis van een (‘ongeïdentificeerde
referent’). De zin gewoon met het werkwoord laten beginnen is ook moeilijk omdat
het VI-patroon een taalteken is met nog weer een andere betekenis. Kirsner presenteert
er als de ideale kandidaat uit het deiktische systeem om als focus absorber op de
eerste zinsplaats dit probleem op te lossen, zoals in (1). Als een onbekende referent
wel op de eerste zinsplaats wordt gepresenteerd, zoals in (2), kan die categoriaal
geïnterpreteerd worden (een vorm van ‘oude’ in-
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formatie) of ontstaat het effect van vivid narrative. Zo geeft Kirsner naar aanleiding
van deze twee zinnetjes ook nog even een heldere inleiding in de
woordvolgordestrategieën van het Nederlands.
Het lezen van Kirsners proefschrift uit 1972 is verder vooral de moeite waard
omdat het vol staat met prikkelende observaties, die ook veertig jaar later nog
uitnodigen tot onderzoek - en die niet allemaal het latere boek hebben gehaald (Kirsner
1979). Die rijkdom past bij het motto van het laatste hoofdstuk dat ‘an accumulation
of minute details [...] is the only correct means to reach the fundamental truths’ (p.
503). Het is maar wat je details noemt.
Ronny Boogaart, Leiden
Kirsner, Robert S., The problem of presentative sentences in modern Dutch.
Amsterdam/New York/Oxford, 1979.
Kraak, A., Negatieve zinnen. Hilversum, 1966.
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1973
Congres Modernism in the Low Countries 1915-1930, georganiseerd
door Edgar Poleme en Francis Bulhof, University of Texas at Austin,
15-17 oktober; resulterend in Francis Bulhof (red.), Nijhoff, Van
Ostaijen, ‘De Stijl’. Modernism in the Netherlands and Belgium in the
first quarter of the 20th century. Six essays
Den Haag, Nijhoff, 1976
Sommige boeken worden decennialang door onderzoekers geciteerd of vermeld; hun
belang blijkt uit het feit dat ze mee het historische referentiekader vormen dat zo
eigen is aan het menswetenschappelijke onderzoek. Andere publicaties hebben
daarentegen ogenschijnlijk hun moment gemist. Ze blijven vrijwel onopgemerkt, of
hun relevantie blijkt pas lang na de oorspronkelijke verschijningsdatum.
De bundel Nijhoff, Van Ostaijen, ‘De Stijl’ verkeert onmiskenbaar in dat laatste
geval. Het boek is niet helemaal onbekend, maar toch wordt het nauwelijks geciteerd,
zelfs niet waar men dat toch zou verwachten. Fokkema en Ibsch (1984), Van den
Akker (1985), Vaessens (1998), Buelens (2001), Van den Berg en Dorleijn (2002),
Baetens, Houppermans, Langeveld en Liebregts (2003) hebben het eveneens over
modernisme, over Nijhoff en/of Van Ostaijen, maar de Engelstalige bundel uit 1976
speelt bij hen hooguit een marginale rol.
Dat hangt ongetwijfeld samen met het anderstalige karakter van de publicatie. Het
boek, onder redactie van Francis Bulhof, bundelt - zoals de ondertitel het stelt - ‘Six
essays’ over ‘Modernism in the Netherlands and Belgium in the first quarter of the
20th century’. De publicatie vloeide voort uit een symposium aan de universiteit van
Texas in Austin in oktober 1973, dat gepaard ging met een tentoonstelling over ‘The
non-objective world 1914-1955’. Dat de beeldende kunst fungeert als opstapje naar
de literatuur, blijkt ook uit het boek; de ondertitel heeft het veelzeggend niet over
‘Literature’, maar over het algemenere ‘Modernism’. De twee bijdragen van
Anglo-Amerikaanse academici (Krispyn en Welsch) bestuderen overigens de
kunstenaars rond De Stijl. De ‘intramurale’ auteurs (de Gentenaar Antonin van
Elslander, de Brusselaar Paul Hadermann en de Utrechtenaars Guus Sötemann en
Jan Brandt Corstius) belichten hoofdzakelijk de literatuur.
Bulhof schetst in zijn inleiding de problematiek van het internationale modernisme
via een verwijzing naar de provocatieve vraag van Harry Levin: What was
Modernism? Bulhof sluit aan bij Levins historische perspectief, maar tegelijk
onderstreept hij vooral de twintigste-eeuwse articulatie: enerzijds een kritische visie
op mens en maatschappij, met kunst als een soort van evasieve utopie, anderzijds
het autonome kunstwerk met de klemtoon op de vorm. Meteen geeft hij aan het
begrip ‘modernisme’ zowel een inhoudelijke als een formele invulling.
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Ook Brandt Corstius en Van Elslander geven een breed overzicht. Van Elslander
beschouwt Van nu en straks duidelijk als het model voor de moderne literatuur. Als
gevolg daarvan gaat verrassend veel aandacht uit naar neoclassicistische dichters uit
het interbellum. Zelfs Van Ostaijen wordt hoofdzakelijk in die ‘moderne’ traditie
gesitueerd. Brandt Corstius belicht meer het verzet van de jonge auteurs in Nederland
tegen het gangbare naturalisme en symbolisme. Toch gaat bij hem evenveel aandacht
naar Verwey als naar Van Doesburg of het expressionisme. Ook hij beschouwt de
literaire avant-garde hooguit als ‘a continuation of modernism’ (p. 11); Forum wordt
zelfs expliciet niet-modernistisch genoemd.
Een soortgelijke argwaan tegenover het gebruik van het label ‘modernisme’ spreekt
ook uit de meer specifieke bijdragen. Hadermann belicht weliswaar de verwantschap
van Van Ostaijen met het Duitse Der Sturm, maar de term ‘modernisme’ valt daarbij
niet. En Sötemann situeert Nijhoff in een brede Europese en literair-historische
context, maar hij ziet in hem hooguit een vertegenwoordiger van een non-spectacular
modernism, iemand voor wie tal van literair-historische etiketten kunnen gelden.
Dit summiere overzicht doet allerminst recht aan dit rijke boek. In die zin is het
bedenkelijk dat Nijhoff, Van Ostaijen, ‘De Stijl’ nauwelijks is opgemerkt in het
Nederlandse taalgebied. Die omissie hangt allereerst samen met het feit dat de studie
in het Engels verscheen (weliswaar bij een Nederlandse uitgever), op een ogenblik
dat het Nederlands nog de onmiskenbare forumtaal van de neerlandistiek uitmaakte.
Daarbij komt dat de inzichten van de Nederlandstalige auteurs in feite uitvoeriger
beschikbaar waren (of zouden worden) in het Nederlands. Hadermann brengt een
aantal elementen samen uit zijn eerdere Van Ostaijen-boeken (maar vermeldt pas in
de laatste voetnoot die antecedenten), en het synthetische beeld van Van Elslander
is grotendeels een compilatie (hij verwijst bijvoorbeeld meermaals naar Hadermann).
Sötemann van zijn kant zou zijn Nijhoff-visie de daaropvolgende jaren verder
ontwikkelen via een aantal belangwekkende Nederlandse bijdragen.
Even cruciaal als die institutionele factoren lijkt mij echter de vaststelling dat de
discussie rond het historische modernisme op dat ogenblik in de Lage Landen
nauwelijks leefde. Dat blijkt ook uit de bijdragen, die enkel teruggrijpen naar de
historische avant-garde: ‘modernisme’ is daarbij een quasisynoniem van
‘expressionisme’ of krijgt een zeer algemene invulling (‘moderne literatuur’ op zich).
Pas enkele jaren later zou de modernismestudie in Angelsaksische zin, in eerste
instantie in Utrecht, bij ons vaste grond onder de voeten krijgen. Op dat ogenblik
wordt echter de bundel van Bulhof (strategisch?) verzwegen.
Toch is het boek vandaag belangrijker dan ooit. Het realiseert een vruchtbare
samenwerking binnen en buiten het taalgebied, het introduceert een nieuw perspectief,
beklemtoont terecht het internationale kader van de moderne literatuur en de nauwe
band tussen literatuur en andere kunstvormen (verbanden die de overwegend nationaal
gerichte literatuurgeschiedschrijving maar moeizaam on-

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

38
derkent). Daarbij komt dat de discussies die vandaag over modernisme, avantgarde
en arrière-garde worden gevoerd hier al in de kiem aanwezig zijn. Een publicatie als
deze is dus een unieke gelegenheid om Nijhoff, Van Ostaijen, ‘De Stijl’ opnieuw
onder de aandacht te brengen, niet enkel als een historisch verschijnsel, maar als een
prikkelende studie. In die zin worden deze summiere bladzijden ongetwijfeld vervolgd.
Dirk de Geest, Leuven
Akker, W.J. van den, Een dichter schreit niet. Aspecten van M. Nijhoffs
versexterne poëtica. Amsterdam, 1985.
Baetens, Jan, Sjef Houppermans, Arthur Langeveld & Peter Liebregts (red.),
Modernisme(n) in de Europese letterkunde 1910-1940. Leuven, 2003.
Berg, Hubert F. van den & Gillis J. Dorleijn (red.), Avantgarde! Voorhoede?
Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd. Nijmegen,
2002.
Buelens, Geert, Van Ostaijen tot heden: zijn invloed op de Vlaamse poëzie.
Nijmegen, 2001.
Fokkema, D.W. & E. Ibsch, Het modernisme in de Europese letterkunde.
Amsterdam, 1984.
Vaessens, Thomas, Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, Van Ostaijen en de
mentaliteit van het modernisme. Amsterdam, 1998.
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1974
Jan Goossens: Historische Phonologie des Niederländischen
Tübingen, Max Niemeyer
Toen in 1974 het in de titel vermelde werk van Goossens verscheen, vulde het een
opvallende leemte in de nederlandistiek, meer bepaald in de historische nederlandistiek
en nog preciezer op het vlak van de historische klankleer van het Nederlands.
Belangrijke bronnen van kennis op dat terrein waren toen enerzijds de historische
grammatica van Schönfeld en Van Loey (1970) en anderzijds enkele
Middelnederlandse grammatica's, waarvan Van Loeys klankleer (1971) veruit de
meest gebruikelijke en meest geüpdatete was. Geen van beide courant gebruikte
werken leidde echter op een bevredigende manier tot een dieper en geïntegreerder
inzicht in de historische ontwikkeling van het Nederlandse klanksysteem.
Tegen de historische grammatica van Schönfeld en Van Loey - overigens een
monumentale informatiebron - kunnen twee types van algemene bezwaren geuit
worden: 1) de overvloedige informatie wordt op een weinig overzichtelijke manier
aangeboden, wat doorgaans een frustrerend effect had op aankomende linguïsten
met een historische belangstelling; 2) in zijn algemene opzet reflecteert het geenszins
de theoretische inzichten van de modernere linguïstiek. Het werk baadt nog in de
sfeer van de Junggrammatiker en de daaruit voortgevloeide klassieke dialectgeografie
maar laat nergens blijken dat al sedert het begin van de jaren 1930 de ideeën van de
Praagse structuralisten (met hun centrale aandacht voor de structuur van het
klanksysteem, meer dan voor de afzonderlijke spraakklanken) hun intrede hadden
gedaan in de nederlandistiek (via figuren als De Groot en Van Wijk) en zelfs in de
Nederlandse dialectologie (vooral via de Nijmeegse hoogleraren Van Ginneken en
Baader).
Aan de Middelnederlandse grammatica van Van Loey kleefde veeleer een feitelijk
bezwaar: met betrekking tot de historische ontwikkeling van het Nederlandse
klanksysteem (en de regionale subsystemen) biedt het boek enkel een diepere kijk
op de klankverhoudingen in één evolutiefase van het Nederlands, namelijk het
Middelnederlands van de dertiende tot en met de vijftiende eeuw.
Tegen die achtergrond mocht Goossens' Historische Phonologie des
Niederländischen (voortaan HPN) in 1974 werkelijk innovatief genoemd worden in
die zin dat het de hierboven opgesomde bezwaren tegen de voorradige studieboeken
in hoge mate opving. In dat verband noem ik (slechts) drie aspecten:
1. HPN focust niet op één bepaalde ontwikkelingsfase van het Nederlands maar
bestrijkt de maximale tijdsspanne van Indogermaans tot Modern Nederlands.
Daarbij gaat hij ‘metachronisch’ te werk: ‘d.h. es wird angenommen, dass sich
die Entwicklung des Phonemensystems durch eine Reihe von zeitlichen
Querschnitten verdeutlichen lässt’ (p. 4). De ontwikkelingsschets be-
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vat twee delen: één over het vocalisme en één over het consonantisme. Elk deel
begint met een ‘Vorgeschichte’, waarin de belangrijkste overgangen van
Indogermaans naar Westgermaans heel beknopt besproken worden
(respectievelijk pp. 29-35 en 59-65). Daarna volgen drie nederlandistische
‘Querschnitte’: (veranderingen naar) Oudnederlands (respectievelijk pp. 35-39
en 65-72), Middelnederlands (respectievelijk pp. 39-52 en 73-81) en
Nieuwnederlands (respectievelijk pp. 53-58 en 81-100).
2. In HPN worden klankevoluties altijd gesitueerd in het klanksysteem. Daarmee
wordt het atomisme van eerdere klankhistorische beschrijvingen grotendeels
opgeheven. Goossens' systeemdenken gaat duidelijk terug op de principes van
het Praagse structuralisme (zie het werk van onder andere Jakobson, Trubetzkoy
en ietwat later Martinet). Dat blijkt heel duidelijk uit de eerste bladzijden (pp.
1-4) van het boek, waar hij het gehanteerde begrippenapparaat kort toelicht.
3. Voor deze ontwikkelingsschets hanteerde Goossens een heel strak
beschrijvingspatroon, wat (onder andere in vergelijking met Schönfeld en Van
Loey) de overzichtelijkheid zeer ten goede kwam, maar een schetsmatige aanpak
heeft ook een kostenplaatje, namelijk dat van de vereenvoudiging. Ongeveer
alle behandelde klankovergangen hadden een (veel) complexer karakter dan uit
deze ‘schets’ blijkt. De auteur was zich daar duidelijk van bewust, zoals blijkt
uit zijn ‘Vorwort’:
Da die vorliegende Arbeit ein Modell bieten will, vereinfacht sie die
Komplexität der sprachhistorischen Wirklichkeit: Ausnahmen werden
nicht besprochen und auf sprachgeographische Diversität wird nicht
eingegangen (p. XI).
In diezelfde inleiding lezen we ook:
Es ist nun keineswegs meine Absicht mit dem vorliegenden Heft Schönfeld
& Van Loeys umfassende Darstellungen der niederländischen historischen
Lautlehre zu ersetzen. Sie werden ihrer grösseren Vollständigkeit und
ihrer Materialfülle wegen beim eingehenden Studium unentbehrlich bleiben
(p. X).
Dat alles brengt ons bij de eigenlijke bedoeling van de auteur. Zijn doceerervaringen
in Münster hadden hem geleerd dat er de extramurale studenten Nederlands maar
(heel) weinig tijd toegemeten was om kennis te maken met de historische
klankveranderingen die tot het moderne Nederlands hadden geleid. Met zijn HPN
wou hij dan ook de extramurale studenten Nederlands een overzichtelijke cursus ter
beschikking stellen.
Nu, ruim 35 jaar later, valt er ongetwijfeld heel wat kritiek op Goossens'
onderneming te formuleren, onder andere dat zijn ‘metachronische’ werkwijze bij
zijn studenten wel een erg statisch beeld van taalverandering(en) ophing en dat het

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

41
gekozen theoretische kader ook een bepaalde kijk op de beschreven overgangen
oplegde die in het licht van jonger onderzoek naar taalverandering als enigszins
verouderd bestempeld mag worden. Maar eigenlijk is dat onrechtvaardig: men moet
een (hand)boek hoofdzakelijk beoordelen op zijn opzet en op de mate waarin het
zijn doel bereikt heeft. In het geval van HPN is de balans mijns inziens positief: zeker
voor de extramurale nederlandistiek heeft dit cursusboek een al lang openstaande
leemte gevuld (zie supra). Maar ook voor de intramurale studie van het Nederlands
had het zijn merites, want ook aan ‘onze’ studenten Nederlands anno 1974 en volgende
was Schönfeld en Van Loey (1970) steeds minder ‘slijtbaar’ als cursusboek. Wie
toen de historische grammatica van het Nederlands doceerde aan een Vlaamse of
Nederlandse universiteit, werd fataal geconfronteerd met de behoefte aan een
nederlandstalige historische grammatica (partim historische fonologie) die de goede
eigenschappen zou combineren van enerzijds de chaotisch opgebouwde maar
ongemeen rijk gestoffeerde Schönfeld en Van Loey en anderzijds de sterk
vereenvoudigde maar overzichtelijke schets van Goossens (1974). Ruim tien jaar
later werd die combinatie gerealiseerd in twee historische grammatica's die ook nu
nog voor studenten erg degelijk en overzichtelijk studiemateriaal bevatten en in hun
opbouw duidelijk schatplichtig zijn aan het hier besproken werk: Van Bree (1987)
en Van Loon (1986).
Johan Taeldeman, Gent
Bree, C. van, Historische grammatica van het Nederlands. Dordrecht, 1987.
Loey, A. van, Middelnederlandse spraakkunst. II. Klankleer. Groningen, 1971.
Loon, J. van, Historische fonologie van het Nederlands. Leuven/Amersfoort,
1986.
Schönfeld, M. & A. van Loey, Historische grammatica van het Nederlands.
Zutphen, 1970.
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1975
Jan Koster: ‘Dutch as an SOV language’
Linguistic analysis 1, pp. 111-136
Slechts drie jaar nadat hij zijn MA voor Nederlandse taal- en letterkunde en algemene
taalkunde aan de universiteit van Amsterdam had gehaald, publiceerde Jan Koster
het artikel ‘Dutch as an SOV language’ in het tijdschrift Linguistic Analysis. Dit
artikel is zeker niet alleen voor de auteur zelf belangrijk geweest. Het heeft, zoals ik
zal laten zien, in veel verschillende soorten neerlandistisch en taalwetenschappelijk
onderzoek een grote rol gespeeld en het doet dat nog steeds. Jan Koster kreeg in 1978
de doctorstitel voor zijn dissertatie Locality principles in syntax. Hij werkte onder
andere aan het MIT (Massachusetts Institute of Technology) met taalwetenschappers
als Kenneth L. Hale, en niemand minder dan Noam Chomsky. In Nederland werkte
hij onder andere aan de universiteiten van Utrecht en Tilburg. Sinds 1985 is hij
verbonden aan de universiteit van Groningen met de leerstoel voor algemene
taalwetenschap en de filosofie van taal, inmiddels is hij emeritus.
Het artikel van Koster begint met de observatie dat in het Nederlands (en ook in
het Duits) de plaats van het finiete werkwoord in ingebedde bijzinnen verschilt van
die in hoofdzinnen. In bijzinnen (zie 1) is de volgorde subject-object-werkwoord
(SOV) en in hoofdzinnen (zie 2) is het subject-werkwoord-object (SVO).
(1) Ik denk dat neerlandici mooie artikelen schrijven.
(2) Neerlandici schrijven mooie artikelen.
Voor het Duits was al eerder beargumenteerd dat de basisvolgorde SOV is (zie Bach
1962). Koster verdedigt nu de stelling dat het Nederlands ook een zogenaamde
SOV-taal is, een subject-object-werkwoord-taal dus, waarin het werkwoord op de
laatste plek van de zin gegenereerd wordt en waarbij de volgorde in de bijzin dus de
basisvolgorde is. Deze aanname is in eerste instantie misschien intuïtief onlogisch,
maar kan een aantal verschijnselen verklaren. Uitgaande van een transformationele
benadering van taal, is de consequentie van deze hypothese bovendien dat er één
transformatie nodig is voor het creëren van een grammaticale hoofdzin en geen
speciale regel die alleen geldt voor bijzinnen. Dit past goed in de transformationele
benadering, omdat er volgens deze benadering in talen eigenlijk zelden regels voor
afleidingen zijn die speciaal gelden voor bijzinnen en niet voor hoofdzinnen, terwijl
het omgekeerde wel voorkomt.
Om te beginnen weerlegt Koster een paar mogelijke argumenten tegen de aanname
dat Nederlands (of Duits) een SOV-taal zouden zijn, waarna hij in het tweede deel
van het artikel vooral uitgebreid aandacht besteedt aan de voordelen van deze analyse.
Eén voorbeeld is de overeenkomst tussen het gedrag van parti-
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kels van zogenaamde partikelwerkwoorden (zoals opbellen, opgeven) en dat van het
werkwoord. Zoals we in (3) zien, komt in een Nederlandse hoofdzin het partikel na
het object. In een bijzin (4b) staat het partikel voor het werkwoord. Zinnen als (3a)
kunnen dus niet worden afgeleid door een speciale partikelverplaatsingsregel
(verplaats een partikel naar het eind van de zin), want dan zou (4a) en niet (4b) goed
zijn.
(3) a. Hij belde het meisje op.
b. *Hij belde op het meisje.
(4) a. *Hij zei dat hij gaf op.
b. Hij zei dat hij op gaf.
Als Nederlands een SOV-taal is met een zogenaamde transformatie voor
werkwoordsplaatsing in hoofdzinnen die het partikel van partikelwerkwoorden op
de originele plaats achterlaat, dan moet volgens Koster de distributie van partikels
in hoofdzinnen vergelijkbaar zijn met de distributie van werkwoorden zonder partikel
in ingebedde zinnen. Deze voorspelling kan volgens hem worden bevestigd. Zo kan
een werkwoord in een bijzin niet door een naamwoordgroep worden gevolgd (...
*omdat hij kocht het boek) en hetzelfde geldt voor partikels in hoofdzinnen (*hij gaf
de jongen terug het boek). Een voorzetselgroep kan in het Nederlands in de bijzin
na het werkwoord komen (... omdat hij het boek geeft aan Norval) en kan ook op een
partikel in een hoofdzin volgen (hij gaf het boek terug aan Norval). Zo geeft Koster
nog een aantal opmerkelijke overeenkomsten. Belangrijk is dat we met de
SOV-analyse steeds maar één eenvoudige transformatieregel nodig hebben, namelijk
die van de werkwoordplaatsing in hoofdzinnen. Terwijl als we van een SVO-volgorde
uit zouden gaan, we meerdere complexe regels zouden moeten formuleren, onder
andere voor de plaatsing van het partikel.
In het laatste deel formuleert Koster de regel voor de werkwoordsplaatsing in het
Nederlands en het Duits, de zogenaamde verb-second-regel waardoor het werkwoord
in de hoofdzin naar de tweede positie in de zin verplaatst. Koster sluit het artikel af
met de conclusie dat we bepaalde oppervlaktefenomenen van het Nederlands niet
kunnen verklaren zonder een onderliggende SOV-structuur aan te nemen.
Het artikel van Koster is inmiddels 37 jaar oud en bij velen bekend. Het is niet
voor niets opgenomen in de DBNL-lijst met honderd belangrijke werken op het
gebied van de Nederlandse Taalkunde.1. Een kleine zoektocht op google scholar leert
dat het artikel wordt geciteerd in meer dan 400 publicaties, die gezamenlijk een
buitengewoon brede afspiegeling zijn van het (Nederlandse) taalkundig onderzoek.
Er zijn publicaties uit de theoretisch taalkundige hoek, namelijk de morfologie,
syntaxis, en de formele semantiek. Daarnaast zijn er verschillende crosslinguïstische
studies en ook meerdere psycholinguïstische onderzoeken (over
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taalverwerving, afasie, taalontwikkelingsstoornissen, zinsverwerking en
tweedetaalverwerving) die verwijzen naar het artikel van Koster. Door deze
onderzoeken ben ik destijds zelf met het artikel in aanraking gekomen. In
kindertaalonderzoek (bijvoorbeeld Wijnen & Bol 1993) is gevonden dat jonge
Nederlandstalige kinderen in eerste instantie vooral onvervoegde werkwoorden
gebruiken. Zij zeggen bijvoorbeeld koekje eten. Opvallend hierbij is dat het
niet-vervoegde werkwoord zo goed als nooit voor het object gerealiseerd wordt. Met
andere woorden, kinderen lijken voor de verwerving van werkwoorden te beginnen
met de onderliggende basispositie van het werkwoord zoals in de analyse van Koster
wordt voorgesteld: na het object, in zinsfinale positie. Zodra kinderen vervoegde
werkwoorden gebruiken, passen ze ook de werkwoordsplaatsingsregel (verb second)
toe. Opvallend is ook het patroon dat in het taalgebruik van agrammatische
afasiepatiënten te vinden is. Deze patiënten hebben net als jonge kinderen moeite
met de realisatie van vervoegde werkwoorden. Ook in hun taalgebruik valt de
regelmatigheid op: onvervoegde werkwoorden worden vooral in zinsfinale positie
gerealiseerd, de basispositie volgens de SOV-analyse (Bastiaanse & Van Zonneveld
1998). Nog interessanter is het dat op basis van deze resultaten een linguïstisch
gefundeerd behandelprogramma ontwikkeld is (Bastiaanse, Hurkmans & Links 1997)
waarmee mensen met dit type taalstoornis getraind kunnen worden in de productie
van werkwoorden in zinnen.
Met andere woorden, ‘Dutch as an SOV-language’ is een mooi voorbeeld van
invloedrijk neerlandistisch onderzoek.
Esther Ruigendijk, Oldenburg
Bach, E., ‘The order of elements in a transformational grammar of German’.
Language 38, 1962, 263-269.
Bastiaanse, R., J. Hurkmans & P. Links, Werkwoordproduktie op word- en
zinsniveau: Een linguistisch oefenprogramma voor afasiepatiënten. Lisse, 1997.
Bastiaanse, R. & R. van Zonneveld, ‘On the relation between verb inflection
and verb position in Dutch agrammatic aphasics’. Brain and Language 64, 1998,
165-181.
Wijnen, F. & G. Bol, ‘The escape from the optional infinitive stage’. A. de Boer,
J. de Jong & R. Landeweerd (red.), Language and cognition 3. Groningen, 1993.

Eindnoten:
1. Zie https://www.dbnl.org/tekst/kost006dutc01_01/, laatst geraadpleegd op 17 mei 2012.
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1976
Eddy de Jongh: Tot lering en vermaak: betekenissen van Hollandse
genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw
Amsterdam, Rijksmuseum (tentoonstelling)
In september 1976 ging in het Rijksmuseum in Amsterdam de tentoonstelling Tot
lering en vermaak open, met Eddy de Jongh als gastconservator. Museumbezoekers
wachtte een verrassing: een nieuwe opvatting over een aantal van hun geliefde
kunstwerken uit de Gouden Eeuw. De muurteksten in de expositie onthulden dat
onder het beeldschone oppervlak van elk schilderij een didactische boodschap of
erotische toespeling verscholen lag. Zelfs de meest goedaardige voorstelling - kinderen
die met een bal spelen, een vrouw die boodschappen doet voor het avondeten, een
man die pijp rookt - borg eigenlijk een morele les in zich. Deze simpele lock-and-key
methode, waarmee aan een oud, vertrouwd kunstwerk een spiksplinternieuwe
betekenis werd gegeven, sloeg geweldig aan bij het publiek, en zou nog jarenlang
voor tentoonstellingen in het Rijksmuseum gebruikt worden. In de ogen van sommige
kunsthistorici echter werd hiermee de goede naam van deze benadering van de
Nederlandse kunst - intelligent en genuanceerd als De Jongh haar zelf toepaste helaas geen eer aangedaan.
In datzelfde jaar 1976 benoemde de Universiteit van Utrecht, waar De Jongh al
tien jaar doceerde, hem tot hoogleraar, met als leeropdracht ‘Iconologie en
Kunsttheorie’. De Jongh en wijlen Professor Jan Emmens hadden het Utrechtse
Kunsthistorisch Instituut tot het centrum van de nieuwe Nederlandse
kunstgeschiedschrijving gemaakt. Het tijdschrift Simiolus was opgericht als een
podium voor Utrechtse kunsthistorici en De Jongh en Emmens hadden voor het eerste
nummer samen een artikel geschreven, dat overigens niet ging over de Gouden Eeuw,
maar opmerkelijk genoeg over de kunsttheorie van CoBrA (Emmens & De Jongh
1966/7). Pas na Emmens vroege overlijden in 1971 werd alleen De Jongh's naam in
verband gebracht met de ideeën over betekenisgeving, die de twee kunsthistorici
aanvankelijk samen hadden ontwikkeld.
In de jaren daarna verscheen in deze publicatie van de hand van De Jongh een
serie artikelen, waarin hij telkens een ander, op het eerste gezicht volkomen alledaags
motief in de Nederlandse kunst onder de loep nam - vogels, parels, druiven - en
uitploos op wat voor manieren het afbeelden van die motieven verwees naar heersende
sociale normen en waarden. ‘Erotica in vogelperspectief’, het eerste van deze essays,
is een prachtig voorbeeld van De Jonghs methode (De Jongh 1968/9). Gebruikmakend
van gegevens ontleend aan een rijke schakering aan bronnen, zowel uit de elite- als
volkscultuur, toont hij aan dat het veelvuldig voorkomen van vogels in
genreschilderijen - vogels geschonken en verkocht, gekooid en gebraden, buitgemaakt
en op de markt gebracht - samenhing met algemeen
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bekende metaforen voor seksuele gemeenschap; en vervolgens tracht hij uit te vinden
in hoeverre deze afbeeldingen een graadmeter zijn voor het verschuiven van de
schaamtegrens in de Nederlandse maatschappij in de loop van de zeventiende eeuw.
In de tentoonstelling Tot lering en vermaak vond de moeite die De Jongh zich had
getroost om de Nederlandse kunst onder te brengen in het domein van kunst die zich
leent voor het duiden van haar betekenis, haar bekroning. Sinds die tijd zou ervan
uit worden gegaan dat genrevoorstellingen, maar ook stillevens en portretten, dragers
waren van complexe, bewust door de kunstenaar meegegeven betekenissen, die
zorgvuldig moesten worden blootgelegd en in verband gebracht met een of ander in
de zeventiende eeuw gehanteerd stelsel van sociale normen of heersend gedachtegoed.
In de tentoonstelling van 1976 waren bijvoorbeeld ook een stilleven (Collier) en een
familieportret (Molenaer) opgenomen. In zijn essay ‘Realisme en schijnrealisme’
voor de expositie Rembrandt en zijn tijd (Brussel 1971) besteedde De Jongh aandacht
aan alle genres in de schilderkunst en beweerde hij dat zelfs een landschap een drager
van betekenis kon zijn.
Het realisme van de schilderijen was volgens De Jongh slechts schijnrealisme,
een samenspel van elegante trucs uit de goocheldoos van de schilderkunst en vernuftig
verhulde vermaningen, waarvan de oorsprong of parallel dikwijls terug te vinden
was in geïllustreerde embleemboeken. De Jongh slaagde zo goed in het invoeren van
dit nieuwe denkraam van waaruit naar de kunst van de Gouden Eeuw kon worden
gekeken, dat het vandaag de dag bij het lezen van zijn inleiding in de catalogus opvalt,
dat hij Fromentins volgende opmerking, van toentertijd precies een eeuw geleden,
weerlegde: ‘Welke reden heeft een Hollands schilder om een schilderij te maken?
Geen enkele; en welbeschouwd vraagt men hem die ook nooit’ (p. 81). Niemand zou
na 1976 Nederlandse afbeeldingen nog beschouwen als louter spiegels van het leven
van alledag.
De Jonghs methode wordt vaak betiteld als iconografie, maar hij omschreef haar
zelf als iconologie, en een essay als ‘Erotica in vogelperspectief’ voegt zich
zondermeer in de intellectuele traditie van Erwin Panofsky. Deze geleerde ontwierp
een getrapt systeem voor het interpreteren van kunst, en de iconologie
vertegenwoordigt daarin het hoogste en meest moeilijk te definiëren niveau, waarop
van ons wordt gevraagd the world of symbolical values te duiden, in samenhang met
een geschiedenis van culturele symptomen, die ‘essential tendencies of the human
mind’ tot uitdrukking brengen (Panofsky 1962, pp. 14-15). De Jonghs critici hebben
hem ervan beticht een methode, die was ontwikkeld voor het interpreteren van
Italiaanse kunst, toe te passen op een cultuur die in haar esthetisch streven totaal
verschillend was. In mijn ogen echter ligt daar niet het probleem. Panofsky schonk
in zijn publicaties ruime aandacht aan de schilderkunst in de Nederlanden van de
vijftiende eeuw, en zijn artikel over Van Eyck's Arnolfiniportret is een sprekend
voorbeeld van het toepassen van de iconologie in de praktijk. In de conclusie beschrijft
Panofsky hoe de beschouwer van Van Eycks schilderij ‘is allowed
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to abandon himself to the quiet fascination of what I might call a transfigured reality’,
met als gevolg dat het mimetische naturalisme de symbolische betekenis volkomen
absorbeert (Panofsky 1934, pp. 126-127). Eerder had de Nederlandse historicus Johan
Huizinga het beeld van een laatmiddeleeuwse ‘werkelijkheid’ geschilderd, die
bezwangerd was met betekenis, en waar symboliek onvervreemdbaar in besloten
lag. Voor een kunstpubliek dat de wereld op deze wijze begreep, in Huizinga's eigen
woorden, alsof zij: ‘[...] lag verspreid in die alomvattende verzinnebeelding [...]’
(Johan Huizinga 1949, p. 252) ging een naturalistische esthetiek als vanzelfsprekende
samen met een doorvoelde, betekenisvolle inhoud.
De transcendente werkelijkheid die Huizinga beschreef, en die met zo'n grote
verfijning was uitgebeeld door Van Eyck en zijn tijdgenoten, kwam volgens Christine
Hasenmueller tot haar volle betekenis binnen een Christelijke kosmologie. Het
ondergaan van de adembenemende volkomenheid van Van Eycks wereldbeeld is als
het doorgronden van de mystieke structuren waarmee deze wereld zo goddelijk
begenadigd is: zoals we de wereld zelf lezen, kunnen we van de wereld de Rolin
Madonna lezen (Hasenmueller 1980, pp. 53-94). Het is onmogelijk dergelijke
uitspraken te doen over de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw, en
het is op dit punt dat het structureel schort aan De Jonghs interpretatiemodel. Voldoet
het om een meesterwerk te duiden met een verwijzing naar een veel gebruikt
spreekwoord of vies grapje? We lopen het risico de buitengewone uiterlijke
schoonheid van een Vermeer of een Dou te reduceren tot niets meer dan de verpakking
van een betekenisvolle inhoud, terwijl bij Van Eyck vorm en inhoud onlosmakelijk
met elkaar verbonden waren. De gouden eeuw komt als gevolg daarvan oppervlakkig,
en enigszins sleets over, alsof contemplatieve filosofie plaats heeft gemaakt voor
goedkoop moralisme.
Daarom was ik teleurgesteld toen de ideeën van de Amerikaanse kunsthistorica
Svetlana Alpers door de aanhangers van De Jonghs iconologie vijandig werden
ontvangen. Alpers beweerde dat de verscheidenheid aan soorten van nauwgezette
mimesis in de Republiek van de zeventiende eeuw was ontstaan in dienst van kennis:
dat het publiek van de Nederlandse kunstenaar verwachtte dat hij de wereld en de
dingen daarin neutraal zou weergeven, louter en alleen in zoverre ze in visuele termen
konden worden begrepen. In het debat gedurende de jaren tachtig werd De Jonghs
notie van te ontlokken betekenis gepresenteerd als tegengesteld aan Alpers' inzicht
dat het ging om kennis zonder inhoudelijke betekenis, alsof zij elkaar wederzijds
volledig uitsloten. Alpers' idee van visuele kennis voorzag echter nu juist in een
alternatieve invalshoek, die het realistisch afbeelden van zeden en gewoonten zou
kunnen verheffen tot iets dat grootser en belangwekkender is dan zwaaien met het
vingertje of een blik van verstandhouding. De Nederlandse kunstgeschiedenis heeft
deze discussie inmiddels achter zich gelaten, maar dat er niemand is geweest die
afstand heeft genomen om een theoretisch kader te ontwerpen, waarbinnen deze twee
van elkaar verschillende maar belang-
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rijke interpretatieve gezichtspunten met elkaar zouden kunnen worden verzoend,
was een gemiste kans voor het vak.
Elizabeth Alice Honig, Berkeley
Vertaald door Machteld Löwensteyn.
Alpers, Svetlana, The art of describing. Chicago, 1983.
Brown, Christopher, ‘Tot lering en vermaak at Amsterdam’. The Burlington
Magazine 119, (886) 1977, 60-65.
Emmens, J.A. & E. de Jongh, ‘De kunsttheorie van Cobra, 1848-1948’. Simiolus
1, 1966/7, 51-64.
Hasenmueller, Christine, ‘A machine for the suppression of space: Illusionism
as ritual in a fifteenth century painting’. Semiotica 29, (1-2) 1980, 53-94.
Jongh, E. de, ‘Erotica in vogelperspectief. De dubbelzinnigheid van een reeks
17de eeuwse genrevoorstellingen’. Simiolus 3, (1) 1968-69, 22-74.
Jongh, E. de, Inleiding: Tot lering en vermaak. Amsterdam, Rijksmuseum,
1976.
Huizinga, Johan, ‘Herfsttij der middeleeuwen’. L. Brummel (red)., Verzamelde
werken. Deel 3. Haarlem, 1949.
Panofsky, Erwin, ‘Jan van Eyck's Arnolfini portrait’. The Burlington Magazine
64, (372) 1934, 126-127.
Panofsky, Erwin, Introduction to Studies in iconology. New York, 1939/1962.
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1977
Karel Porteman: Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur
Groningen, Wolters-Noordhoff
Toen de jonge Vlaamse literatuurhistoricus Karel Porteman in de jaren zestig en
vroege jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn wetenschappelijke interesses
definieerde, kwam hij op een onderzoeksveld terecht dat in zich zowel literatuur als
ook kunst verenigde. Het kon volgens het klassieke motto ut pictura poesis opgevat
worden en het was: de emblematiek. Porteman had eerder weliswaar op een heel
ander terrein gewerkt; zijn promotieonderzoek ging over de mystieke dichter Lucas
van Mechelen. Maar hij zou als emblematicus de geschiedenis van de neerlandistiek
ingaan.
In 1966, met 28 jaar, werd hij assistent van prof. Edward Rombouts aan de
Katholieke Universiteit Leuven, binnen de Germaanse filologie; ‘filologie’ was toen
een belangrijk woord. Dankzij Rombouts was Porteman aangekomen bij de
Nederlandse emblematiek, zoals hij bijna dertig jaar later, in een interview in
Literatuur (11/1994), vertelde: ‘Rombouts moet intuïtief gevoeld hebben dat er
muziek in zat’; ‘ik raakte enthousiast en heb me hals over kop in de emblemen
gestort’.
Eerst kwam er een seminarie voor studenten Germaanse talen in Leuven. Later
verschenen de eerste bijdragen over aspecten van de emblematiek. Weliswaar waren
Portemans allereerste teksten aan religieuze onderwerpen gewijd (de ars praedicandi
in 1968, Petrus Dathenus in 1970 of Zuid-Nederlandse mystici in 1973). Maar al
snel was er een artikel over Jan Luyken (1970), daarna over de verbinding
mystiek-emblematiek (1974) en over ‘Miscellanea emblematica’ (1975). En dan
publiceerde Karel Porteman in 1977 bij Wolters-Noordhoff in Groningen zijn Inleiding
tot Nederlandse emblemataliteratuur. Dat boek vormde als het ware een mijlpaal in
het literatuurhistorisch onderzoek van de emblematiek uit de Lage Landen.
Hij erkende hierin de betekenis van deze emblematiek voor de hele Europese
letterkunde van de zestiende en zeventiende eeuw. Hij keek daarbij naar zowel Noord
als Zuid, hij onderstreepte de betekenis van de jezuïetenemblematiek uit de zuidelijke
Nederlanden en van de unieke Sinnepoppen van de Amsterdammer Roemer Visscher.
In zijn Inleiding stelde hij ook een indeling van de subgenres voor: zo beschreef hij
de liefdesemblematiek naast de realistische emblematiek. Decennia later zei de
president van de Society for Emblem Studies, Peter M. Daly: ‘Probably nobody knows
the Dutch love emblem tradition better than Karel Porteman.’
Porteman zei over zichzelf: ‘Ik heb liever dat men zich mij over twintig jaar
herinnert als de Porteman van de wetenschappelijke studies, desnoods als de
Porteman-met-de-plaatjes, dan als de Porteman die publiekelijk sentimenteel wordt
boven een bundel gedichten.’ Een Poolse neerlandicus begrijpt dat meteen: Witold
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Gombrowicz schreef daarover reeds in het interbellum in zijn roman Ferdydurke.
Nee, niet over de Nederlandse poëzie van bijvoorbeeld P.C. Hooft, maar over de
Poolse van Juliusz Słowacki; men moet - zou Porteman ook zeggen - even goed
oppassen, om niet in ‘dweperij’, zoals hij dat destijds formuleerde, te vervallen:
‘Waarom houden wij van P.C. Hooft? Omdat hij een groot dichter was!’. Nee,
Porteman hield en houdt niet van zulke dweperij.
Waar hij wel naartoe wilde, was filologisch onderzoek in een supranationale kring.
Dus: Nederlandse emblematiek in een internationaal circuit. In de jaren die volgden
op 1977 heeft hij daaraan gewerkt. Hij was reeds vanaf de jaren tachtig van de
twintigste eeuw nauw betrokken bij de activiteiten van de bovengenoemde Society
for Emblem Studies en hij heeft een internationale kring van onderzoekers rondom
de Nederlandse emblematiek opgebouwd. Hij had in 1996 The Fourth International
Emblem Conference in Leuven georganiseerd waar meer dan honderd literatuur-,
kunst- en cultuurhistorici uit heel de wereld aan deelnamen. Het was ook de intentie
- en het resultaat - van Porteman dat het emblematologisch onderzoek in West en in
Oost zich zou verenigen. Een jaar vóór Leuven, in 1995, organiseerde hij als
voorbereiding in het Poolse Wrocław een embleemcongres dat - voor het eerst geleerden uit heel Europa (en verder) rondom het verschijnsel ‘embleem’ verzamelde.
Op een karakteristieke manier schreef de Amerikaanse emblematologe Mara R.
Wade, de huidige voorzitter van de Society for Emblem Studies, over het congres in
Leuven; in de Wolfenbütteler Barock-Nachrichten (23/2, 1996) noemde ze Karel
Porteman, toen reeds, de ‘Nestor der belgischen Emblemforschung’! En de gevierde
geleerde was op dat moment nog niet eens zestig.
Sinds het verschijnen van de Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur
zijn nu 35 jaar verlopen - en wij zien hoe belangrijk de emblematicus Porteman was
en nog steeds is. Hij gaf in de tussentijd onder andere de Emblemata amatoria van
P.C. Hooft (1983), de Emblematic exhibitions (affixiones) uit Brussel (1996) of de
Amorum emblemata van Otto Vaenius (1996) uit. En hij stichtte in 1998 een nieuwe
wetenschappelijke reeks over emblematiek: Imago figurata. En toen hij in 2003 met
emeritaat ging, kreeg hij uit handen van zijn collega's in het vak een album amicorum
- een immense, meer dan 1100 pagina's tellende feestbundel onder de dubbele titel
De steen van Alciato / The stone of Alciato. Literatuur en visuele cultuur in de
Nederlanden / Literature and visual culture in the Low Countries (Leuven, 2003).
Vlaamse en Nederlandse collega's, maar ook auteurs uit Duitsland, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Polen, Canada en de Verenigde Staten stelden hun onderzoek voor
en menige bijdrage refereerde naar de Inleiding uit 1977 als een belangrijke bron.
Karel Porteman gaf aan zijn eerste boek over de Nederlandse emblematiek de titel
Inleiding. Het was geen lijvig boek, het telde 183 pagina's en werd door zijn auteur
later vaak gekarakteriseerd als ‘groen’ en ‘onrijp’. Maar tot vandaag is dit het boek
voor iedereen die zich met de emblematiek uit de Lage Landen bezighoudt. Zijn
leerling Marc van Vaeck schreef in Spiegel der Letteren (51/2, 2009) over
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de betekenis van het onderzoek naar de Nederlandse emblematiek en over Portemans
inbreng in dat onderzoek dat het ‘in de weegschaal der Letteren van Europa’ ligt. En
dat onderzoek begon in 1977 met de Inleiding - tot vandaag een ‘livre de chevet’ (zo
Van Vaeck): een boek dat men telkens weer opnieuw en opnieuw herleest...
Stefan Kiedroń, Wrocław
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1978
S. Theissen: Germanismen in het Nederlands
Hasselt, Heideland-Orbis
Überhaupt, aha-erlebnis, langlaufen, schwalbe, unverfroren, woorden die het
Nederlands - lang geleden of tamelijk recent - aan het Duits ontleend heeft. In
Theissen (1978) komen ze niet voor, evenmin als in zijn dissertatie uit 1975 (De
germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat) waarop hij deze bewerking
voor een groter publiek baseerde. Beide studies gaan namelijk niet over leenwoorden,
woorden die direct zijn overgenomen uit het Duits, maar over germanismen: woorden
die er weliswaar Nederlands uitzien, maar die, omdat ze een Duits verleden hebben,
slechts pseudo-Nederlands zijn.
Het verzet tegen Duitse invloed op het Nederlands nam vanaf de dertiger jaren in
Nederland in hevigheid toe, ongetwijfeld mede door de politieke situatie in Duitsland.
Woordenboeken wezen woorden die ze eerder goedkeurden, tijdens en kort na de
oorlog als germanisme af. Het in 1931 opgerichte Genootschap Onze Taal had als
belangrijke doelstelling de strijd tegen Duitse invloed. Dertiger jaren schreef ik, met
dertiger als een bijvoeglijk naamwoord, een afleiding op -er van een telwoord, die
vaak werd gezien als een voorbeeld van zo'n germanisme, ontleend aan het Duits
dreiziger (een zelfstandig naamwoord als tachtiger zou wel correct Nederlands zijn).
Het begrip ‘germanisme’ is volgens Theissen ‘een uitermate subjectief en
tijdgebonden begrip’ (p. 6). Hij meent dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw
sprake is van een kentering. Zijn onderzoek naar germanismen betreft de periode
1920 tot 1970, en het gaat hem niet alleen om de inburgering - is een germanisme
in het Nederlands opgenomen? - maar ‘bepaaldelijk ook om een inburgeringsproces’,
het mechanisme van de inburgering (Theissen 1975, p. 10).
Om resultaat en proces te onderzoeken, heeft hij over een periode van vijftig jaar
drie bronnen geraadpleegd. Allereerst werk van de voornaamste puristen en
taalkundigen: welke woorden signaleren zij als germanismen, welke evolutie was er
in hun standpunten? Vervolgens de diverse drukken van de belangrijkste Nederlandse
eentalige woordenboeken over dezelfde periode, alsmede enkele
vertaalwoordenboeken. Om de resultaten te kunnen toetsen aan het feitelijk gebruik
- woordenboeken lopen altijd een beetje achter - heeft Theissen ook een hedendaags
krantencorpus van ongeveer 3000 pagina's samengesteld. Zowel de woordenboeken
als de kranten moesten in het predigitale tijdperk handmatig op germanismen worden
doorgenomen, een waar monnikenwerk!
Wat is een germanisme nu precies? In de literatuur gaat het steeds om twee
aspecten: ‘overgenomen uit het Duits’ en ‘in strijd met het Nederlands’. De overname
betreft vaak een geleed woord, afleiding of samenstelling, dat naar het
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voorbeeld van het Duits gevormd zou zijn. Omdat het Nederlands sterk verwant is
met het Duits, komt het aanpassen van een Duits woord aan het Nederlands veel
voor, type springstof - Sprengstoff, reikwijdte - Reichweite, Einbürgerung inburgering. Maar puristen die in spitsuur een germanisme zien voor ‘topuur’,
‘piekuur’, zitten ernaast: Theissen constateert nuchter dat het Duits helemaal geen
woord Spitzenstunde kent (wel Hauptverkehrszeit).
Net als bij woordontlening kan overname in een behoefte voorzien. Er zijn tal van
ingeburgerde woorden waarvan we het Duitse verleden niet meer herkennen (zich
afspelen ‘gebeuren’, voordracht, betreffende), en Theissen concludeert: ‘een
ingeburgerd germanisme is geen germanisme meer maar een gewoon Nederlands
woord’ (p. 6). Anderzijds signaleert hij heel wat gevallen die uit het taalgebruik en
de woordenboeken verdwenen zijn, zoals maagbezwaren en spijswagen, of die
‘germanistische eendagsvliegen’ (p. 253) zijn gebleven, zoals afmageren
(‘vermageren’).
Een tweede kenmerk van germanismen is hun strijdigheid met het ‘karakter van
het Nederlands’, of met het ‘Nederlandse taaleigen’. Bij de leenvormingen komen
woorden voor waarvan men meent dat de structuur on-Nederlands is. Bekend, zo
niet berucht zijn samenstellingen als sneltrein, bestaande uit een onverbogen
bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord. In het Nederlands concurreren
dergelijke woorden met woordgroepen waarin het bijvoeglijk naamwoord wel
verbogen is, zoals snelle maaltijd. Theissen analyseert uitvoerig de meningen over
deze woorden en het gebruik ervan, en constateert per geval welke inmiddels zijn
ingeburgerd, welke nog worden afgekeurd en welke overwegingen daarbij een rol
kunnen hebben gespeeld. Zo worden sneltrein, snelweg, snelbrommer en snelverkeer
niet meer als germanismen beschouwd, wordt snelbouw nog niet aanvaard, en is er
verschil van mening over snelboot. Factoren die een rol spelen zijn de betekenis - is
er betekenisverschil tussen de woordgroep en de samenstelling - en analogie - hoe
meer samenstellingen met een bepaald onverbogen adjectief zich gevestigd hebben,
hoe meer tolerantie er is voor nieuwe. Maar, zoals Theissen laat zien, met deze criteria
kan lang niet steeds de inburgering verklaard worden, zoals bijvoorbeeld van
rauwkost: er zijn geen andere voorbeelden met rauw-, en de betekenis zou niet anders
zijn dan die van rauwe kost. Als ‘bewijs’ van inburgering verwijst Theissen niet
alleen naar de woordenboeken, maar noemt hij ook de vele samenstellingen waarin
het woord inmiddels is opgenomen, zoals rauwkosteter, -gerecht, -recept, -schaaf,
-schotel, -slaatje, -voeding (Theissen 1975, p. 170; Theissen 1978, pp. 173-174).
Theissen besteedt ook ruim aandacht aan de woorden die bestaan uit een zelfstandig
naamwoord en een deelwoord, zoals watergekoeld, die meestal als germanismen,
maar ook wel als anglicismen worden veroordeeld. Daaruit blijkt al dat Duitse invloed
niet zeker is, maar belangrijker, hij constateert dat dit woordtype inmiddels ‘uitermate
produktief is (rechtstreekse Duitse invloed is hier helemaal niet noodzakelijk’,
Theissen 1975, p. 137). Denk aan vacuümverpakt, handgeschreven,
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seizoengebonden en vele andere. Het gaat niet alleen om de inburgering van
individuele woorden, maar ook om die van patronen. ‘Elk germanisme (...) schept
mogelijk een precedent; het maakt een bres in het systeem, waardoor andere woorden
kunnen binnenglippen’ (p. 239).
Zijn inzichten dat er twee evolutiepatronen zijn, namelijk het germanisme verdwijnt
weer, ofwel het verkrijgt burgerrecht (p. 243) en ‘dat het Nederlandse taaleigen, voor
zover men dat überhaupt kan definiëren, geen statische maar een dynamische realiteit
is’ (pp. 238-239), zijn invloedrijk geweest. We vinden ze onder andere terug in de
conclusie van Van der Sijs (2005, p. 247):
Al met al acht ik het onderscheid tussen ‘germanisme’ en
‘niet-germanisme’ niet zinnig. Ik spreek liever neutraal van Duitse invloed,
zonder daaraan een waardeoordeel toe te voegen over de strijdigheid van
die invloed met het Nederlandse taaleigen.
Een standpunt dat ze evenzeer laat gelden voor gallicismen en anglicismen.
Zowel zijn dissertatie uit 1975 als Theissen 1978 kenmerken zich door een stevige
empirische basis, een neutrale houding tegenover Duitse invloed, en een afgewogen
oordeel. Theissen (1978) is als taaladviesboek modern te noemen, de lezer krijgt
geen voorschriften, het is geen boek over taalzuivering waarin woorden met een
Duits luchtje worden afgeraden, maar een boek waarin de lezer informatie krijgt op
grond waarvan hij dan zelf een keuze kan doen.
Ariane van Santen, Leiden
Theissen, S., De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
Brussel, 1975. Sijs, Nicoline van der, Groot leenwoordenboek.
Utrecht/Antwerpen, 2005.
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1979
Jan Renkema: Schrijfwijzer
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij
Een ideale taalgids moet aan drie eisen voldoen: 1) hij moet een heldere uitleg van
de meeste actuele taalproblemen bevatten; 2) hij moet logisch opgebouwd zijn en
een goed register hebben zodat je je er makkelijk in kunt oriënteren; 3) hij moet als
gezaghebbende bron gelden. Als het meezit, dan is hij ook prettig leesbaar en kan
hij je taalhorizon verbreden.
Als docente Nederlands voor Russen en literair vertaalster Nederlands-Russisch
heb ik het geluk om zelfs twee voortreffelijke gidsen te hebben, twee Virgiliussen,
die mij telkens uit de hel van onbegrip via het vagevuur van nadenken naar het
paradijs van de kennis van deze twee talen leiden: de Schrijfwijzer van Jan Renkema
en zijn Russische tegenhanger door D.E. Rosenthal. Omdat ik deze twee talen
dagelijks met elkaar vergelijk - woord voor woord, klank voor klank - om de smaak
van iedere zin in de mond te voelen, durf ik erover mee te praten.
Rosenthal is inmiddels aan zijn vijftiende druk toe, maar ook Renkema is zeer
succesvol gebleken. We kennen vier edities, met vele oplages: de eerste uit 1979
(bruin), de tweede uit 1989 (groen), de derde uit 1995 (blauw), en een vierde uit 2002
(rood); van deze laatste is in 2005 alweer een vierde, ditmaal aangepaste editie
verschenen, eveneens rood. De achtste oplage daarvan, ook rood, dateert van 2010.
De omvang is toegenomen van 202 naar 466 pagina's. Een nieuwe editie is op dit
moment in de maak (2012).
Het heeft overigens lang geduurd voordat ik het boek van Jan Renkema durfde
open te slaan. Ten eerste omdat ik niet tot de doelgroep van de Schrijfwijzer behoor,
die oorspronkelijk werd geschreven op initiatief van de voorzitter van de Tweede
Kamer en gericht was op Nederlandse ambtenaren. Ik ben geen Nederlandse en geen
ambtenaar. ‘Vooral door ambtenaren wordt dikwijls gebruik gemaakt van de
lijdenvorm. Of, minder stijf gezegd, vooral ambtenaren maken dikwijls gebruik van
de lijdende vorm’ (p. 39). Renkema spreekt zelfs van ‘passivitivis’ (p. 40). Uit dit
citaat blijkt al, dat het Renkema niet alleen om een handboek voor duidelijk
taalgebruik gaat, maar dat hij ook adviezen geeft voor prettig leesbare teksten. Een
te ruim gebruik van de lijdende vorm maakt ‘de tekst overdreven zakelijk,
onpersoonlijk of al te gewichtig’ (p. 41).
Ten tweede was ik bang voor de titel, die mij als een streng bevel in de oren klonk:
Schrijf wijzer! Ik ben nu eenmaal niet zo wijs als de mensen in de Tweede Kamer,
hoe kan ik dan wijzer leren schrijven. Weliswaar werd de Schrijfwijzer vanaf de
groene (tweede) editie niet meer vooral afgestemd op schrijvers in overheidsdienst,
maar op een breder publiek, maar ik las op Internet dat het ‘het meest geraadpleegde
taalorakel van Nederland’ was en ‘dé politieagent van het Neder-
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landse taalverkeer’, wat me nog angstiger maakte. Bij het vertalen van Nederlands
proza en poëzie bleef ik daarom de woordjes in Van Dale opzoeken en mijn Russisch
aan Rosenthal toetsen die mij al zo vaak had geholpen in de ruzies met de redacteurs
van mijn vertalingen: zij onderwerpen zich allemaal, net als ik, graag aan deze
gezaghebbende en onpartijdige taalrechter.
Maar op een dag zat ik gestresst te googelen nadat ik in een heel mooie tekst een
werkwoordsvorm tegen was gekomen die me pijn deed. Toevallig las ik op internet
nog een andere definitie van de Schrijfwijzer, zoiets als ‘dé stressverlagende factor
voor de mensen die taalproblemen hebben’. Toen durfde ik mijn taalprobleem aan
Jan Renkema toe te vertrouwen.
Het zinnetje dat me in paniek had gebracht, was: ‘Zij is haar broer verloren’. Het
gebruik van zijn leek me in strijd met de heilige regel dat normale transitieve
werkwoorden (op een paar uitzonderingen na) met hebben vervoegd moeten worden.
Zo staat het ook in de meeste grammatica's en woordenboeken. In een paar nieuwere
bronnen heb ik gevonden dat heb verloren en ben verloren allebei kunnen, maar het
hoe en waarom ontbrak. In de Schrijfwijzer (editie 2005, p. 189) vond ik een uitleg
die me volkomen geruststelde:
Werkwoorden worden doorgaans met hebben vervoegd als ze een lijdend
voowerp bij zich kunnen hebben, en met zijn wanneer dat niet het geval
is. Bovendien wijst hebben doorgaans op een activiteit en zijn op een
situatie of een verandering [...] Als de criteria botsen, wint zijn het steeds
vaker van hebben (cursivering door IM).
Vooral de woorden steeds vaker zijn hier belangrijk, want het gaat kennelijk om een
algemene tendens. In de derde editie (1995) werd deze botsing (wel een lijdend
voorwerp, geen activiteit) nog niet besproken.
Sindsdien zoek ik altijd in de Schrijfwijzer naar een antwoord als ik rare
taalverschijnselen tegenkom. Ook als onze studenten hun scripties over taalkundige
onderwerpen schrijven, raad ik ze aan om de Schrijfwijzer te raadplegen, want daar
wordt niet alleen geconstateerd hoe het moet (zoals in de Algemene Nederlandse
spraakkunst), maar ook helder uitgelegd welke fouten vaak gemaakt worden en
waarom. En ook hoe het oordeel over bepaalde verschijnselen in de loop der tijd
veranderd is. Dan snappen de studenten veel beter hoe relatief het begrip ‘taalnorm’
is.
Je kan de Schrijfwijzer nog op twee andere manieren in het leerproces gebruiken.
In de vierde editie (2005) staan voor het eerst na sommige regels heel moeilijke,
maar ook nuttige en leuke oefeningen en testen. Bijvoorbeeld het oplossen van
tangconstructies, of het vermijden van lange woorden. Je laat de studenten die
oefeningen gewoon maken, dat helpt ze allerlei nuances aan te voelen.
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De tweede manier is nog leuker. Er wordt namelijk bijna op elke pagina gespeeld:
fouten worden niet alleen voorzien van een voorbeeld, maar bij de uitleg van de regel
wordt dan expres de fout in kwestie gemaakt, bijvoorbeeld (p. 141):
Wat is een foute beknopte bijzin? Vrolijk zingend werd het eten
klaargemaakt. Geïrriteerd door deze fout wordt een tekst maar al te snel
weggelegd. In de vorige zin lijkt het of de tekst geïrriteerd is. Dat kan niet
de bedoeling zijn. Hier is sprake van een foute beknopte bijzin.
De studenten moeten precies uitleggen wat er fout is.
Voor ons, neerlandici, is vooral het hoofdstuk ‘Taalkwesties’ belangrijk. Dat is
sinds 1979 sterk uitgebreid en uitgegroeid tot het centrale en grootste hoofdstuk.
Andere hoofdstukken die op schrijven toegespitst zijn, lezen we met minder emoties.
Nadat mijn studenten op YouTube hebben gezien dat de presentatoren van het Groot
Dictee der Nederlandse Taal (sinds 1991 jaarlijks in december uitgezonden door de
Nederlandse en de Vlaamse publieke omroep) telkens zeggen waar de komma's
moeten staan, weten ze dat Nederlanders, anders dan Russen, van komma's geen
punt maken en willen ze verder niet graag over komma's en punten en puntkomma's
lezen. Voor het hoofdstuk ‘Spelling’ hebben ze meer respect, al was het alleen om
wijs te worden uit de recente spellingbesluiten, waardoor ze de indruk hebben dat
de Nederlandse spelling voortdurend wordt herzien, terwijl de laatste spellingwijziging
van het Russisch dateert uit 1918.
Tot slot wil ik alle Nederlanders en neerlandici aanraden zo vaak mogelijk in de
Schrijfwijzer van Jan Renkema te lezen. Nederlanders zullen er wel net zo veel van
genieten als wij in Rusland van onze Rosenthal. Voor neerlandici is het een
voortreffelijke gids die ze langs de kromme paadjes van het Nederlands kan leiden
waarop dagelijks tientallen taalregels en tendensen met elkaar botsen.
Irina Michajlova, St. Petersburg
Haeseryn, W., K. Romijn, G. Geerts, J. De Rooij & M.C. van den Toorn,
Algemene Nederlandse spraakkunst. 2 delen. Groningen/Deurne, 1997.
Renkema, Jan, Schrijfwijzer. Den Haag, vierde aangepaste editie, 2005.
Rosenthal, D.E., Spravotsjnik po pravopisaniu i literaturnoj pravke. Moskva,
eerste druk 1967, vijftiende druk 2010.
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1980
Het Taalunieverdrag
De gemeenschappelijke bevordering van de Nederlandse taal en letteren in binnenen buitenland was al lang vóór 1980 een voorwerp van aanhoudende zorg.
Verenigingen en organisaties zoals het Genootschap Onze Taal, Ons Erfdeel vzw,
de Vereniging Algemeen Nederlands (VAN) en de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek (IVN) werden met dat doel voor ogen opgericht en zijn anno 2012
nog altijd zeer actief. Maar met de ondertekening op 9 september 1980 in Brussel
van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie (voortaan Taalunie,1. krijgt de
samenwerking tussen Nederland en België op het gebied van de Nederlandse taal
een meer institutioneel karakter. Hoe ironisch het in het licht van de huidige
taalproblematiek in België ook klinkt, de Belgische ondertekenaar, de toenmalige
Belgische minister van buitenlandse zaken, de heer Ch.-F. Nothomb, was Franstalig
en... sprak nauwelijks Nederlands. Sinds de federalisering van België hoort het
Taalunieverdrag tot de bevoegdheden van de Vlaamse regering.
Aanvankelijk was de Taalunie een samenwerkingsverband tussen Nederland en
Vlaanderen. In 2004 is Suriname geassocieerd lid van de Taalunie geworden. Het
Nederlands is er immers de officiële taal in het onderwijs en bij de overheid. In 2007
is er een overeenkomst voor samenwerking gesloten met de Nederlandse Antillen
en in 2011 met Aruba.
Doel van het Verdrag was ‘de integratie van Nederland en de Nederlandse
gemeenschap in België op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste
zin’ (artikel 2, eerste lid). Daartoe behoren volgens artikel 2, tweede lid, de volgende
domeinen: ‘de taal en letteren als onderwerp van wetenschap, de letteren als vorm
van kunst, de taal als communicatiemiddel van de wetenschappen, de taal als medium
van de letteren, het onderwijs van de taal en van de letteren, en, meer in het algemeen,
de taal als instrument van maatschappelijk verkeer’. Dit zijn stuk voor stuk de huidige
speerpunten van de Taalunie (zie infra). Wat in het Verdrag ook opvalt, is het aantal
keren dat de term ‘gemeenschappelijk’ erin voorkomt. In artikel 3 (doelstellingen
van de Taalunie) en in artikel 4 (de werkterreinen van de Taalunie) komt het maar
liefst tien keer voor, bijvoorbeeld ‘de gemeenschappelijke bevordering van de kennis
en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal; de gemeenschappelijke
bevordering van de Nederlandse letteren’ (artikel 3; cursivering PH).
De Taalunie associeert men meestal met het Algemeen Secretariaat in Den Haag.
Ten onrechte, want de Taalunie kent in feite vier organen: het Comité van Ministers
bepaalt het beleid van de Taalunie (artikel 7); de Interparlementaire Commissie, die
uit Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers bestaat,
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ziet toe op het Taaluniebeleid (artikel 10); de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren brengt adviezen uit aan het Comité van Ministers en stelt maatregelen voor
met betrekking tot de doelstellingen van de Taalunie (artikel 12). In 2009 heeft de
Raad bijvoorbeeld het advies ‘Naar een internationale en interdisciplinaire
neerlandistiek’ uitgebracht. Dat advies had ‘tot doel om, binnen het proces van
globalisering in en buiten Europa, de positie, de status en het belang van de
neerlandistiek en daarmee van de Nederlandse taal internationaal te bevorderen’.
Het Algemeen Secretariaat ‘is het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend orgaan’
en staat ten dienste van de bovengenoemde organen (artikel 14).
Als we de werkterreinen uit artikel 4 van het Verdrag even overlopen, dan moet
geconstateerd worden dat er in ruim dertig jaar al vrij veel gerealiseerd is. De officiële
spelling van de Nederlandse taal is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal,
die ook digitaal beschikbaar is (www.woordenlijst.org). In 1997 verscheen de tweede
druk van de Algemene Nederlandse spraakkunst (ANS, ook digitaal beschikbaar op
http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/). Hopelijk zal de ANS binnenkort, met steun van de
Taalunie, geactualiseerd worden. Van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
zijn inmiddels vijf delen verschenen. Er is verder ook ‘gemeenschappelijk beleid
[gevoerd] met betrekking tot particuliere initiatieven op het gebied van
woordenboeken, woordenlijsten en grammatica's’ (artikel 4.d), bijvoorbeeld in
samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie dat door de Taalunie
en de Universiteit Leiden gesubsidieerd wordt. Om gebruikers van het Nederlands
kosteloos verantwoorde en betrouwbare taaladviezen beschikbaar te stellen, is
taaladvies.net ontwikkeld. Een ander werkterrein van de Taalunie betreft certificering,
met het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). Het Certificaat, dat in
de jaren 1970 in Louvain-la-Neuve werd ontwikkeld, werd met de oprichting van de
Taalunie in 1980 een Nederlands-Vlaamse samenwerking: het wordt momenteel
uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de Katholieke Universiteit
Leuven in samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Jaarlijks wagen
ongeveer 2400 buitenlandse studenten en leerlingen hun kans. De ontwikkelde
profielexamens worden vandaag de dag niet alleen meer bij universiteiten afgenomen,
maar ook op hogescholen of in het secundair onderwijs. Verder kunnen NVT-docenten
bij www.cnavt.org terecht voor een toetsenbank en allerlei toetstips.
In wat volgt, besteed ik nog kort aandacht aan de implementatie van het
Taalunieverdrag voor de buitenlandse neerlandistiek. Volgens artikel 5.f dient de
Taalunie de neerlandistiek in het buitenland te bevorderen. Dat doet ze onder meer
aan de hand van subsidies.2. Deze subsidies werken de kwaliteit en professionaliteit
van het universitair onderwijs Nederlands als vreemde taal in het buitenland in de
hand. Naast de bovengenoemde Geschiedenis van de Nederlandse literatuur heeft
de Taalunie ook de totstandkoming van anderstalige geschiedenissen van de
Nederlandstalige literatuur gesteund, namelijk in het Duits en in het Engels. Naast
de universitaire neerlandistiek in het buitenland ondersteunt de Taalunie het re-
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guliere en volwassenenonderwijs Nederlands in de regio's die grenzen aan het
Nederlandse taalgebied. Voor informatie over de didactiek van het Nederlands als
vreemde taal en over leermiddelen kunnen alle docenten Nederlands als vreemde
taal bij het volledig door de Taalunie gefinancierde Taaluniecentrum NVT terecht.3.
Het zal duidelijk zijn dat de oprichting van de Taalunie in 1980 een mijlpaal is
geweest in de gemeenschappelijke bevordering van de Nederlandse taal en letteren
in binnen- en buitenland. Vandaag de dag staat de Taalunie volgens mij voor twee
belangrijke uitdagingen. In de huidige globale wereld moet Nederlands als
wetenschaps- en publicatietaal duidelijk ondersteund worden. Daarnaast groeien het
Nederlands in Nederland en het Nederlands in Vlaanderen steeds meer uit elkaar.
Tolerantie voor taalvariatie moet natuurlijk kunnen, maar laat ‘de gemeenschappelijke
ontwikkeling van de Nederlandse taal’ nou net de eerste doelstelling zijn van de
Taalunie (artikel 3.a).
Philippe Hiligsmann, Louvain-la-Neuve

Eindnoten:
1. Het volledige document kan gedownload worden op:
http://taalunieversum.org/taalunie/verdrag_inzake_de_nederlandse_taalunie/, laatst geraadpleegd
op 17 mei 2012.
2. Zie http://taalunieversum.org/wereldwijd/subsidiesystematiek_buitenlandse_neerlandistiek/,
laatst geraadpleegd op 17 mei 2012.
3. Zie http://www.taaluniecentrum-nvt.org/, laatst geraadpleegd op 17 mei 2012.
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1981
Hugo Verdaasdonk: Literatuurbeschouwing en argumentatie
Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten
1981 is voor Hugo Verdaasdonk, een van de markantste Nederlandse
literatuurwetenschappers, een cruciaal jaar. In dat jaar verruilt hij namelijk zijn
docentschappen in Amsterdam bij Frans (aan de VU) en Nederlands (aan de UvA)
voor een hoogleraarschap Literatuursociologie in Tilburg. In hetzelfde jaar verschijnt
ook de Nederlandstalige handelseditie van het Franstalige proefschrift waarop hij in
1979 aan de VU bij Kibédi Varga was gepromoveerd. Dat boek bevat in een notendop
de hele Verdaasdonk.
Nadat Verdaasdonk, samen met Kees van Rees en Klaus Beekman, in 1974/1975
in De Revisor de wetenschappelijkheid van hermeneutische tekstinterpretatie
principieel had betwist, gaat zijn proefschrift over een beschrijving en analyse van
wat literatuurwetenschappers, andere interpreten en auteurs van poëticale geschriften
(‘literatuurbeschouwers’) daadwerkelijk deden. Aan de hand van een breed corpus
van representatieve poëtica's en studies uit de zeventiende tot de twintigste eeuw, uit
het Franse maar ook uit het Duitse en Engelse taalgebied, onderzoekt Verdaasdonk
de vraag: ‘Hoe wordt er in literaire discussies gesproken?’ Of, wat concreter
geformuleerd: als het wetenschapstheoretisch niet mogelijk is dat de interpretatie
van literaire teksten tot een expliciete, intersubjectieve consensus kan leiden, hoe
kan het dan dat er toch overeenstemming tussen literatuurbeschouwers wordt bereikt?
Zijn antwoord zoekt hij achter de rug van zijn studiemateriaal om: de meeste
interpreten gaan uit van de stilzwijgende - en volgens Verdaasdonk onhoudbare aanname dat lezen ‘een direkt en korrekt waarnemingsproces’ zou zijn (Verdaasdonk
1979, p. 230). Tegen die achtergrond zorgen vooral twee argumentatiestrategieën
voor overeenstemming, zoals Verdaasdonk in het tweede en langste deel van zijn
dissertatie laat zien: de analogieredenering en de dialectische redenering.
Onder analogie verstaat hij het projecteren van bevindingen over de werkelijkheid
op de tekst zelf (‘a is E, derhalve b is F’). Problematisch is volgens hem niet alleen
dat de uitspraken over de werkelijkheid (‘a is E’) niet getoetst worden, maar vooral
dat geen toetsbare criteria worden aangegeven op basis waarvan men een en ander
al dan niet naar een literaire tekst mag overhevelen. Om dat te laten zien besteedt
Verdaasdonk bijvoorbeeld aan Gerard Genettes Discours du récit in koele, rustige,
messcherpe zinnen alleen al 26 van de 174 bladzijden. Met ‘dialectische redenering’
- in de zin van Karl Popper - bedoelt Verdaasdonk het negeren van het uitgesloten
derde: literatuurbeschouwers doen regelmatig uitspraken over literaire teksten die
tegenstrijdig zijn. Door zowel ‘a is F’ als ‘a is niet-F’ voor hun rekening te nemen,
immuniseren ze zich tegen kritiek, aldus Verdaasdonk. Men
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zou dus kunnen zeggen dat de handelseditie van het proefschrift voornamelijk erover
gaat hoe literatuurwetenschap niet moet. Ondanks alle beroering hierover in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw heeft Verdaasdonk met zijn kritiek echter
vrijwel geen sporen in de literatuurwetenschap achtergelaten, afgezien van enkele
eerder obligate verwijzingen naar zijn werk in sommige inleidingen in de
literatuurwetenschap.
Maar in het onderhavige boek is tevens al de kiem te zien van wat Verdaasdonks
programma zou worden voor de leerstoel ‘Marketing en Sociologie van het Boek’
in Tilburg, die hij tot aan zijn dood in 2007 bekleedde. In het zevende hoofdstuk van
zijn dissertatie onderzoekt Verdaasdonk in een op methodologische leest geschoeid
experiment - inclusief chi-kwadraattoets, zeg maar - de opvattingen over literatuur
en lezen van een 43-tal vwo-leraren Frans. De resultaten van deze analyse - die een
van zijn vroegste verwijzingen naar Bourdieu behelst - noemt Verdaasdonk
‘buitengewoon merkwaardig’: terwijl alle leraren getraind waren in tekstinterpretatie,
vonden ze het moeilijk om systematisch op poëticale uitspraken te reageren. Op
beweringen over het lezen daarentegen - wat geen deel van hun studie uitmaakte reageerden ze zeer coherent. Verdaasdonk concludeert: ‘expliciete informatie over
teksteigenschappen is bij hen verloren gegaan, een impliciet aangebrachte ideologie
over het lezen heeft daarentegen scherpe kontoeren gekregen.’ Wat men in dit
experiment en in het kijken naar de argumentatie van literatuurbeschouwers ziet,
bleef Verdaasdonk ook later, vanuit andere vraagstellingen, methoden en objecten
bezighouden: kort gezegd ging het hem bijna altijd om het gedrag en de keuzes van
mensen in de omgang met ‘het literaire boek’ als product. Met die oriëntatie van zijn
werk is Verdaasdonk wel buitengewoon invloedrijk geweest. Ik noem slechts enkele
voorbeelden die zonder hem (en zijn Tilburgse collega Kees van Rees) er niet of op
zijn minst anders waren geweest, zoals het NWO-programma ‘De impact van
literatuuropvattingen’, de Rotterdamse leerstoelgroep kunstsociologie of het huidige
profiel van het A-tijdschrift Poetics. Vanuit Duitsland bekeken valt ook op hoeveel
prominenter Bourdieu-gerelateerd onderzoek in Nederland dan in de Germanistik
is; ook daar heeft Verdaasdonk het zijne toe bijgedragen.
Toch lijkt me het plaatje daarmee nog niet compleet. Bij het herlezen van het boek
is me een retorische strategie opgevallen die door iemand als Verdaasdonk met veel
literatuurbeschouwers (althans van na 1945) wordt gedeeld: die van de kritische
afwijking. Het is frappant om te zien hoe ook Verdaasdonk zijn methodologische
helden (Popper, Hempel, Kuhn, Lakatos) weliswaar gebruikt, maar er meteen aan
toevoegt dat geen ‘van de bovengenoemde methodologische opvattingen in haar
volle omvang op literatuurbeschouwelijke teksten zal worden toegepast.’ Of, om een
ander voorbeeld te geven, betreffende de minimumvoorwaarden voor
wetenschappelijk onderzoek volgens Beerling et al.: ‘Zoals uit mijn betoog blijkt,
neem ik ze niet zonder enige wijzigingen over.’ Het is alsof Verdaasdonk, ondanks
zijn expliciete aansluiting bij het natuurwetenschappelijke, eerder centri-
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petale wetenschapsdebat, niet helemaal achter zich kan laten dat hij zelf in het
literatuurbeschouwelijke debat is geschoold, waarin eerder onderscheidingen en
centrifugale argumentaties domineren. Zijn ‘kritische opstelling’ tegenover Genette
is een ander sprekend voorbeeld in dit verband. Niet alleen beklemtoont Verdaasdonk
zijn ‘bewondering’ voor het Discours du récit (‘belangrijk boek’, ‘briljant geschreven’,
‘bijzonder ingenieus’). Voorts motiveert hij zijn uitgebreide kritiek niet met iets als
het voortbouwen aan het gebouw van de wetenschap, maar in retorische
ad-hominem-termen: ‘ik geloof dat men een onderzoeker meer eert door diens
inzichten aan een grondige analyse te onderwerpen, dan door diens opvattingen in
felicitatieprogrammen na te praten’. Misschien was de man die zijn empirische
stempel - direct of indirect - op grote delen van de literatuurwetenschap in Nederland
aan het eind van de twintigste eeuw heeft gedrukt, ook in zijn wetenschappelijk werk
meer literatuurbeschouwer dan hij zich zelf wilde toegeven.
Ralf Grüttemeier, Oldenburg
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1982
Het Rembrandt Research Project
In 1969 organiseerde het Boston Museum of Fine Arts een tentoonstelling om de
driehonderdste sterfdag van Rembrandt te gedenken en bij die gelegenheid verscheen
onder de redactie van Egbert Haverkamp-Begemann de catalogus Rembrandt after
three hundred years (Haverkamp-Begemann 1969). Als tiener bewonderde ik deze
schilderijen, met de prachtige, expressieve personages die verhalen uitbeeldden, of
ernstig voor de kunstenaar poseerden. De verfstreken gaven op briljante wijze de
stemming en de fysieke aanwezigheid van de personages weer. Ik bewonderde de
vaardigheid waarmee de meester deze levensechte karakters opriep, maar ik had er
geen idee van dat ik later een van degenen zou zijn die Rembrandt beroepsmatig
bestuderen. Ik had er toen ook geen idee van dat veel van deze schilderijen zouden
worden onderzocht door een team van experts van het Rembrandt Research Project
(RRP), die onder leiding van Joshua Bruyn en later van Ernst van de Wetering zochten
naar wetenschappelijke methodes om te bepalen of deze schilderijen al dan niet van
de hand van de meester zelf waren. Omdat de schilderijen die als Rembrandts te boek
stonden blijk gaven van een zeer grote variatie aan penseelstreken, onderwerpen en
narratieve strategieën, leek het bijna onmogelijk dat ze allemaal door één en de zelfde
meester geschilderd konden zijn. Als student woonde ik een saai college bij over
‘Rembrandt in cijfers’. Een eminente Nederlandse geleerde gaf een overzicht van
de catalogus van Rembrandts schilderijen, van een maximum van 900, dat tot de
huidige schatting van ongeveer 320 was teruggebracht. Achteraf gezien begrijp ik
dat hij de Amerikanen moest uitleggen waarom het RRP veel Rembrandts afkeurde,
waarvan er zich veel in de Verenigde Staten bevonden (Bruyn 1982).
Vanaf 1968 heeft het RRP een wetenschappelijke analyse uitgevoerd van meer
dan 350 schilderijen die als werken van Rembrandt werden beschouwd. Deze
schilderijen werden onderzocht met state-of-the-art technische apparatuur waaronder
zeer sterke vergroting, röntgenopnames, autoradiografie, dendrochronologie, analyse
van verfmonsters, het aantal draden van het linnen, en microfotografie. Deze
technische onderzoeken hebben veel informatie opgeleverd over oudere schilderijen
die onder latere verflagen verborgen waren, retouchering door restaurateurs,
schilderijen op panelen die uit dezelfde bomen waren gezaagd en werken op doek,
die afkomstig waren van dezelfde rol linnen. Verder kregen we informatie over de
verf die in het atelier werd gebruikt, en de manieren waarop de panelen en doeken
werden geprepareerd. Aan de hand van deze analytische hulpmiddelen onderscheidde
het RRP drie categorieën: a) Schilderijen met het label
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‘echt’: werken van Rembrandts eigen hand; b) Meester en atelier; c) Afgekeurd:
noch van de meester noch van zijn atelier.
De verklaringen van echtheid - of niet - van het RRP waren voorpaginanieuws.
Als hun eigen Rembrandts in twijfel werden getrokken, legden nerveuze
museumconservatoren de finesses van het Rembrandtkennerschap uit aan de pers.
Soms werden geliefde schilderijen aanvankelijk afgekeurd, maar later in ere hersteld.
Dit gold bijvoorbeeld voor de Poolse ruiter van de Frick-collectie en Bathsheba van
het Metropolitan Museum (Corpus VI, nog te verschijnen). New Yorkers waren
verbaasd, maar ze bekeken hun Rembrandts nog altijd met dezelfde genegenheid, of
dat was met of zonder het stempel van goedkeuring van het RRP. Het maakte de
gewone museumbezoeker niet uit of zijn favorieten nu ineens tot de a-, b- of ccategorie werden gerekend.
De oprichting van het RRP impliceerde dat beeldende kunst door een comité kon
worden beschreven. Maar elk lid van het comité is een individu, met zijn eigen ideeën.
In de poging om Rembrandts te kwantificeren onthulde het RRP de feilbaarheid van
het oog en de subjectiviteit van de experts. Naarmate diverse van de oorspronkelijke
leden van het comité met pensioen gingen, veranderde het RRP zelf van koers en
ging het rekening houden met de verscheidenheid binnen Rembrandts eigen
penseelhantering, onvoltooide schilderijen van Rembrandt, en vooral met de
subjectieve aard van het onderzoek naar de schone kunsten. Ten slotte heeft het RRP
in zes delen een enorme hoeveelheid informatie verschaft, met een lijst van ongeveer
320 schilderijen die met Rembrandt in verband kunnen worden gebracht.
De eigenhandigheid van Rembrandts grootste schilderij, de Nachtwacht, wordt
niet in twijfel getrokken door het RRP (Corpus A146). Maar is elke penseelstreek
in dit schilderij ook inderdaad van Rembrandt zelf? Wat was de rol die bij het tot
stand komen van dit schilderij werd gespeeld door assistenten behalve bij het
prepareren van de doeken? Het RRP maakt zich sterk dat het atelier aan veel andere
schilderijen heeft meegewerkt, maar dat dit niet zou zijn gebeurd bij de Nachtwacht.
De echtheid hiervan als een werk van Rembrandt zowel wat betreft concept als de
uitvoering wordt niet betwijfeld, maar andere handen dan die van de meester hebben
er wel degelijk aan meegewerkt: Rembrandt, assistenten en restaurateurs.
Buiten het RRP bloeit een parallelle industrie van Rembrandtwetenschap.
Individuele wetenschappers hebben enkele van de raadsels van Rembrandts
schilderijen opgelost. Drie voorbeelden zijn: het schilderij van David en Jonathan
(St. Petersburg, Hermitage), dat volgens Anna Tummers afkomstig blijkt te zijn uit
een zeventiende-eeuwse verzameling (Bruyn 1982 in Corpus III C84; Tummers
2008, p. 126); Artemisia (Madrid, Prado), dat naar mijn idee de oude koningin als
literair mecenas uitbeeldt (Bruyn 1982 in Corpus II A94; Golahny 2000, p. 139); en
Badende vrouw: Callisto (Londen, National Gallery), die door Jan Leja wordt gezien
als
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een medelevend portret van de verkrachte gezellin van Diana (Bruyn 1982 in Corpus
V 19; Leja 1996, p. 321).
De bestudering van Rembrandt gaat nog altijd voort. Er kwamen spectaculaire
Rembrandts tevoorschijn, die waren genegeerd omdat ze verborgen waren in
onbekende verzamelingen, of die opnieuw werden bestudeerd nadat ze waren
schoongemaakt. Een voorbeeld hiervan is het Portret van een man uit 1658 (Otto
Naumann, New York). Familiearchieven onthulden soms hun geheimen, waaronder
een opdracht uit 1666 voor twee grootse altaarstukken voor een kerk in Genua
(Magnani 2007, p. 3). Deze uitbreiding van onze kennis over Rembrandts schilderijen
herinnert ons eraan dat er altijd meer te ontdekken valt. Hoeveel we ook leren over
deze kunstenaar, er worden altijd weer nieuwe vragen opgeworpen over de aard van
zijn creativiteit, kunstproductie, techniek en onze beperkingen als kunsthistorici.
Tegelijkertijd krijgen we ook nieuwe waardering voor de veelzijdigheid, het intellect
en de menselijkheid van deze kunstenaar.
Het RRP heeft ons veel materiaal gegeven - maar we hebben nog zoveel meer te
doen!
Amy Golahny, Williamsport
Met dank aan Lida Ouwehand en Marion Boers voor hulp bij de vertaling.
Bruyn, Josua, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel & D. Cook-Radmore (vert.),
A corpus of Rembrandt paintings. 6 delen. Den Haag, 1982-2011.
Golahny, Amy, ‘Rembrandt's Artemisia: Arts Patron’. Oud Holland 114, 2000,
139-52.
Haverkamp-Begemann, Egbert & Jay Richard Judson, Rembrandt after three
hundred years, tentoonstellingscatalogus, Chicago/Boston, 1969.
Leja, Jan, ‘Rembrandt's Woman bathing in a stream’. Simiolus 24, 1996,
321-327.
Magnani, Lauro, ‘1666. Een onbekende opdracht uit Genoa voor Rembrandt’.
Kroniek van het Rembrandthuis, 2007, 3-17.
Tummers, Anna, ‘The painter versus the connoisseur? The best judge of pictures
in seventeenth-century theory and practice’. Anna Tummers & Koenraad
Jonckheere, Art market and connoisseurship. Amsterdam, 2008, 126-47. Zie
ook: Tummers, Anna, The eye of the connoisseur, Amsterdam, 2011.
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1983
Svetlana Alpers: The art of describing. Dutch art in the seventeenth
century
Chicago, Unversity of Chicago Press
In 1983 publiceerde Svetlana Alpers The art of describing, een boek met een even
uitdagende als programmatische titel, waarmee ze haar naam in de academische
wereld vestigde. Vanaf het moment dat het verscheen was het zowel controversieel
als gezaghebbend. Simon Schama noemde het een plotselinge koude douche voor
de kunstgeschiedenis en Ernest Gombrich voorspelde dat deze hoogst originele studie
zou bijdragen tot een grondige herziening en verjonging van het onderzoek naar de
schilderkunst van de zeventiende eeuw. Anderen, zoals Joshua Bruyn, wezen op de
in hun ogen onvergefelijke ongerijmdheden, bijvoorbeeld het selectief of verkeerd
citeren van bronnen en het weglaten van zaken die niet in haar redenering pasten.
Het boek werd door velen als provocatief ervaren, niet in de laatste plaats doordat
Alpers haar standpunten verdedigt met een nogal dominant taalgebruik dat vaak
wordt beheerst door moeilijk te doorgronden jargon. Haar methodiek en terminologie
zijn goed vergelijkbaar met de close reading die toen ook veelvuldig werd toegepast
bij het analyseren van letterkundige werken. In een interview met Blake Gopnik in
de Washington Post van 9 oktober 2005 zei Alpers dat het hele boek een gevolg was
geweest van een eurekamoment bij het zien van een reproductie van ‘De schilderkunst’
van Johannes Vermeer. Ze zag ineens dat de kwaliteit van het schilderij niet werd
bepaald door de verborgen betekenissen, maar dat het iets beschreef dat door het
scherpe observatievermogen van de schilder was vastgelegd en dat daarin eeuwen
van een typisch Nederlandse traditie waren samengevat. Haar oog was ook gevallen
op de kaart op de achtergrond en de rol die dat object moet hebben gespeeld bij de
manier waarop Nederlanders hun omgeving ervaren. Dat mag dan wel zo zijn, het
boek was toch vooral geschreven uit weerzin tegen de manier waarop kunsthistorici
rond 1980 de schilderkunst van de zeventiende eeuw benaderden en Alpers trok ten
strijde tegen één van hen in het bijzonder, de Utrechtse hoogleraar Eddy de Jongh,
die zij beschouwde als de belichaming van de door haar verguisde ‘emblematische
interpretatie van de Hollandse kunst’. Zeven jaar eerder, in het najaar van 1976, was
in het Rijksmuseum namelijk de tentoonstelling ‘Tot lering en vermaak’ over de
genreschilderkunst uit de zeventiende eeuw te zien geweest. De gelijknamige
catalogus deed toen veel stof opwaaien in de kunsthistorische wereld. Daarin betoogde
de samensteller van de tentoonstelling - de hier al genoemde Eddy de Jongh - dat
genrestukken niet, zoals toen nog gebruikelijk was, moesten worden opgevat als een
exacte weergave van de dagelijkse werkelijkheid in de zeventiende eeuw, maar dat
daarin vaak op een subtiele wijze een moraliserende boodschap was verstopt. De
Jongh meende dat er voor de zeventiende-eeuwse beschouwer
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een hechte relatie bestond tussen de esthetische waarde en de boodschap van het
kunstwerk. Volgens hem werd het ongekende vernuft van deze kunstenaars in dienst
gesteld van de moraliserende les die men wilde uitdragen; tot lering en vermaak dus.
Een tafereeltje van een bellenblazend jongetje moest volgens De Jongh bijvoorbeeld
worden gezien als een verwijzing naar het feit dat het leven is als een zeepbel en dat
het ineens uiteen kan spatten. Als bronnen voor zijn interpretaties gebruikte hij
inderdaad de door Alpers verfoeide emblemen, maar ook talloze andere bronnen die
in de Gouden Eeuw grote populariteit genoten bij de Hollandse burgerij. De
moraliserende toon - de ijdelheid der dingen en de vergankelijkheid van het bestaan
- beschouwde hij als een van de meest fundamentele aspecten van al die lectuur. De
Jongh betoogde dat de alfabetiseringsgraad onder de Hollandse bevolking hoog was
en dat de kunst een weerspiegeling was van die geletterdheid. Alpers stelde daar in
haar Art of describing tegenover dat het bij kunst in de eerste plaats gaat om het
kijkplezier. Je mag van een kunstwerk geen intellectuele exercitie maken, want dat
zou veel te ver afstaan van wat de kunstenaar ermee heeft bedoeld. Schilderijen waren
- en zijn - wel degelijk een uitvloeisel van de tijdgeest, maar die mag je volgens
Alpers niet eenzijdig bekijken vanuit een calvinistisch moraliserend oogpunt.
Kunsthistorici als De Jongh hadden volgens haar te weinig oog gehad voor de
wetenschappelijke ontwikkelingen in die tijd. Het gaat er vooral om hoe het kunstwerk
eruit ziet en hoe de burgerij in die tijd het technische vernuft van de schilders beleefde.
Haar argumentatie voert ons in vijf hoofdstukken, een epiloog en een appendix langs
een reeks van deelonderwerpen: de kunstopvattingen van Constantijn Huygens en
diens bewondering voor Bacon en de wetenschappelijke demonstraties van Drebbel
met lenzen; de onderzoeken van Kepler naar het menselijk oog en hoe daarmee kennis
wordt vergaard; het ongekende vakmanschap van de schilders, zowel als het gaat
om het hanteren van hun materialen als om de zorgvuldigheid waarmee ze de visuele
wereld hebben vastgelegd; het belang van de cartografie voor de Nederlandse cultuur;
de rol die het geschreven woord speelde in schilderijen; de plaats van Rembrandt en
Vermeer binnen de Nederlandse traditie en, ten slotte, de gewraakte ‘emblematische
interpretaties’ van Eddy de Jongh. Het uitgangspunt van haar betoog is dat beelden
in Holland deel uitmaakten van de visuele en niet van de literaire cultuur. De
zeventiende-eeuwse Hollandse burger was gefascineerd door de visuele aspecten
van de werkelijkheid die hem omgaf en die intense manier van kijken stelde
kunstenaars in staat die wereld in hun schilderijen op zo'n verbluffend levensechte
manier te beschrijven. Hoewel The art of describing een eigenzinnig boek was en
het volgens menig kunsthistoricus aanvechtbaar en slecht gefundeerd was, hebben
Alpers' ideeën over de visuele cultuur van de Noordelijke Nederlanden in de
zeventiende eeuw veel invloed gehad. Het boek is symptomatisch voor de
wetenschappelijke stroming die tot nieuwe inzichten trachtte te komen met behulp
van een multidisciplinaire aanpak. De iconologische methodiek van Eddy de Jongh
leidt nu, mede door toedoen van dit boek, een sluimerend be-
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staan, niet in de laatste plaats doordat veel van zijn opvolgers de eruditie van hun
leermeester ontberen. Kunstgeschiedenis werd cultuurwetenschap en die houdt zich,
zoals de vertaalde titel van Alpers' boek luidt, vooral bezig met de kunst van het
kijken.
Marion Boers, Leiden
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1984
G. Geerts, W. Haeseryn, J. de Rooij & M.C. van den Toorn:
Algemene Nederlandse spraakkunst
Groningen, Wolters-Noordhoff
Nadat minstens al sinds 1960 vooral vanuit de extramurale neerlandistiek de behoefte
aan een uitvoerige praktische spraakkunst van het hedendaagse Nederlands expliciet
was verwoord, begon in 1977 het redactionele werk aan een dergelijke spraakkunst.
Na jarenlange arbeid door een heel team taalkundigen brachten G. Geerts, W.
Haeseryn, J. de Rooij en M.C. van den Toorn in 1984 uiteindelijk de eerste editie
van de Algemene Nederlandse spraakkunst voor het voetlicht, die intussen wellicht
vaker als de ANS over de tong gaat. De stroom aan publicaties gewijd aan het
verschijnen van de ANS getuigt dat de gebeurtenis weinig neerlandici onberoerd liet.
De vakgenoten die als belangrijkste doelgroep werden omschreven, de extramurale
docenten Nederlands, reageerden in doorsnee positief door te stellen dat de ANS
‘zeer veel te bieden heeft’ (Salverda 1987, p. 56) of zich zelfs af te vragen ‘if any
other language can boast of such a comprehensive, beautifully executed grammar as
the ANS’ (Donaldson 1985, p. 286). De receptie binnen het eigen taalgebied, vooral
dan in de vakpers, was niet onverdeeld positief, en sommigen spraken zich in niet
minder dan vernietigende termen over de ANS uit. De centrale kritiekpunten betroffen:
1) de afwezigheid van recente theoretische inzichten in de ANS; 2) de houding
tegenover taalnormen; en 3) de kwaliteit en bruikbaarheid van de gegeven
beschrijvingen.
Dat er op de afwezigheid van recente theoretische inzichten kritiek zou komen,
was uiteraard te verwachten, zelfs al doen de ANS-auteurs in hun inleiding afstand
van theoretische aspiraties en wijzen ze op de beperkte bruikbaarheid van veel
theoretisch taalkundig werk voor de descriptieve praktijk (pp. 10-11): de theoretische
taalwetenschap anno 1984 had al zoveel vooruitgang geboekt dat ze zichzelf zou
verloochenen als ze zou nalaten om te wijzen op het potentieel van sommige inzichten
voor de grammaticale descriptie. Maar zelfs al snijden bepaalde theoretische
kritiekpunten zeker hout, dan nog blijft de vraag naar de realiseerbaarheid van een
grammatica volgens recente theoretische inzichten. Het spreekt boekdelen dat een
dergelijke grammatica voor het Nederlands nog steeds niet bestaat, althans niet met
de omvang en precisie van de ANS. Dat veel voorgestelde theoretische uitgangspunten
intussen ook alweer ter discussie gesteld worden (bijvoorbeeld Smits' 1986, p. 401
standpunt dat semantisch-pragmatische motieven ‘buitentalig’ zouden zijn), doet
ook het ergste vermoeden over de tijdloosheid van theoretisch geïnspireerde
grammaticale beschrijvingen.
Wat het tweede discussiepunt betreft, de houding tegenover taalnormen, noemt
de ANS zich ‘impliciet normatief’: het doel is om te beschrijven welk Ne-
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derlands volgens de taalgebruikers voor standaardtaal kan doorgaan, en niet het
opleggen van zelf bedachte regels aan de taalgemeenschap. Dat vertaalt zich in
genuanceerde taaladviezen, waarin labels als ‘spreektaal’ of ‘schrijftaal’ taalbouwsels
in de periferie van de standaardtaal plaatsen, en andere labels (bijvoorbeeld ‘formeel’,
‘regionaal’) gebruikt worden om aan te geven dat iets duidelijk niet tot de
standaardtaal behoort. Deze principieel beschrijvende houding vormde in 1984
blijkbaar een ontgoocheling voor enkelingen die gehoopt hadden dat de ANS voor
eens en voor altijd de knoop zou doorhakken in een paar heikele grammaticale
kwesties, en leverde haar het predicaat Ans tolerans op, maar wordt vandaag
aangenomen door nagenoeg alle normatieve bronnen in het Nederlands (onder andere
de Nederlandse Taalunie via hun Taalunieversum). Niettemin plaatst de ANS in
vergelijking met oudere grammatica's behoorlijk veel wendingen buiten de (enge)
standaardtaal (bijvoorbeeld u kan/wil/zal zijn slechts ‘spreektaal’; het uitspreken van
de eind-n in bijvoorbeeld wij werken is ‘regionaal’). Dat die vaak niet het minste
verstaanbaarheidsprobleem opleveren, brengt Daan (1987, p. 104) tot het oordeel
dat de ANS de kans mist om recht te doen aan de sociale en regionale verscheidenheid
van het Nederlands. Een naslagwerk dat dat aandurft, is een kleine dertig jaar na het
verschijnen van de ANS nog steeds niet voorhanden.
De belangrijkste kritiek op de ANS betreft evenwel die die de kern van de hele
onderneming aangaat, namelijk het verschaffen van ‘een praktisch hulpmiddel [...]
om zich een oordeel te vormen over de grammaticaliteit en de aanvaardbaarheid van
hedendaags Nederlands taalgebruik’ (p. 10). Bepaalde beschrijvingen in de ANS
werden echter net bestempeld als niet-inzichtelijk, onbruikbaar of zelfs fout
(uitgesproken kritisch is bijvoorbeeld Zonneveld 1987). In hun inleiding anticiperen
de ANS-auteurs op dit soort kritiek, door te wijzen op tijdsdruk, vertragingen om
inhoudelijke redenen, en een storend gebrek aan voorstudies. Het behoort ongetwijfeld
tot de verdiensten van de ANS verdere beschrijvende arbeid aangewakkerd te hebben
(zie onder andere de selectie ‘voetzoekers’ in Forum der Letteren 28, 4), waardoor
het al snel duidelijk was dat een tweede ANS-editie een stuk omvangrijker zou worden.
Bij de door de vakpers geuite lof en kritiek moet natuurlijk opgemerkt worden dat
die niet noodzakelijk samenloopt met het oordeel van de gebruikers van de ANS.
Alvast de mening van de Nederlandse onderwijsgevers is in kaart gebracht: de ANS
geniet bij hen ruime bekendheid en wordt ook frequent gebruikt, al lijkt het werk
nauwelijks toegankelijk voor wie weinig tot geen taalkundige scholing heeft genoten,
en kon de doorzoekbaarheid in de eerste druk ook nog aanzienlijk verbeterd worden
(Süter 1987).
Het zou tot 1997 duren vooraleer de auteurs de kans grepen om middels een tweede
editie de belangrijkste bezwaren bij de ANS uit de wereld te helpen, een missie waarin
ze, afgaande op de toch vrij unaniem positieve receptie in de vakpers, goed slaagden.
Die tweede editie is intussen ook online beschikbaar (http://www.let.ru.nl/ans/) en
uitgerust met goede zoekfuncties. Zelfs taalkundigen uit
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het generatieve kamp erkenden bij monde van Hans Bennis (1998, p. 203) dat de
tweede ANS-editie, al hoort ze misschien niet thuis in het boekenrek van de liefhebbers
van de Nederlandse taalkunde, toch een prominente plaats verdient in de kast van
iedere liefhebber van de Nederlandse taal. Tekenend is dat nagenoeg alle recensies
van de tweede editie meteen al reikhalzend uitkijken naar een derde editie, waarop
het intussen nog steeds wachten blijft. Het valt echter te bezien of die derde editie
er ooit komt. Bij moedertaalsprekers lijken strikte taalnormen plaats te maken voor
een taalcultuur waarin fragmentering en communicativiteit de sleutelwoorden zijn
(zie Van der Horst 2008). Veel informatie die vroeger alleen beschikbaar was via
grammatica's is bovendien intussen geïntegreerd in elektronische schrijfhulpmiddelen
of kan online teruggevonden worden in databanken die constante actualisering
mogelijk maken. Corpora en digitale tekstverzamelingen laten toe om rechtstreeks
in het taalgebruik te peilen of bepaalde wendingen gangbaar zijn. In de
taalwetenschappelijke hoek heeft de interesse in grondige beschrijving intussen plaats
gemaakt voor een klemtoon op internationaal-theoretische debatten, wat Hüning
(2012) er zelfs toe brengt om de Nederlandse taalkunde als vak dood te verklaren.
Het tijdsklimaat lijkt een eventuele ANS III dus absoluut niet gunstig gezind.
Gunther de Vogelaer, Münster
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1985
Wiljan van den Akker: Een dichter schreit niet. Aspecten van M.
Nijhoffs versexterne poetica
Utrecht, Veen
Een dichter schreit niet is een invloedrijke en bijzondere bijdrage in de geschiedenis
van de neerlandistiek. De dissertatie van Wiljan van den Akker handelt over de
literatuuropvatting van Martinus Nijhoff, zoals bekend een van de grootste
Nederlandse dichters van de twintigste eeuw, die voor velen als ‘moeilijk’ en moeilijk
te plaatsen geldt. Van den Akkers studie is niet alleen een uitmuntende beschrijving,
op basis van grondig onderzoek, van de versexterne poëtica van de dichter, maar
levert ook een belangrijke bijdrage aan de heersende opvattingen over de rol van
poëtica in het onderzoek en de methodes waarmee de poëtica van een schrijver kan
worden gereconstrueerd. Als zodanig heeft dit boek een belangrijke correctie
teweeggebracht in de bepaling van de literatuuropvatting, in de eerste plaats van
Nijhoff maar daarnaast ook van andere schrijvers.
Niet enkel het onderwerp was invloedrijk en vernieuwend. Ook de methode en de
resultaten van de studie beantwoordden aan een impuls uit die tijd. Frank Berndsen
citeert in zijn studie over de geschiedenis van de neerlandistiek in de jaren tachtig
van de vorige eeuw de oratie van Ton Anbeek: ‘Theoretische reflectie en praktijk
van het onderzoek mogen niet meer gescheiden worden, zoals in het verleden
gebeurde: dat leidt in beide gevallen tot steriliteit’ (Berndsen 1989, p. 92). Dat Van
den Akker een theoretische reflectie levert die (bovendien) onderbouwd en uitgewerkt
is aan de hand van breed en diepgaand onderzoek, is dus belangrijk. Berndsen
beschrijft poëticaonderzoek als ‘een relatief nieuwe vorm van onderzoek die weliswaar
in ruimere, ook internationale, kaders past, maar tegelijk specifiek is voor de
universitaire beschouwing van de Nederlandse letterkunde’ (p. 102). Van den Akker
levert, behalve een beschrijving van Nijhoffs poëtica, een systematische verhandeling
over de functie en interpretatie van de versexterne poëtica.
Dat zijn boek invloed op het vak heeft uitgeoefend, is gemakkelijk aantoonbaar
aan de hand van de vele citaten en verwijzingen in wetenschappelijke publicaties
sindsdien. Van Bork en Laan noemen in dit verband bijvoorbeeld twee dissertaties
van kort na de publicatie (1989, 1992; Van Bork en Laan 2010, p. 32). Zij beschrijven
een aantal ideeën als nieuw, bijvoorbeeld de vraag ‘waarom schrijvers de moeite
nemen hun denkbeelden over literatuur uiteen te zetten’ (p. 31). Invloedrijk is, zo
stellen Van Bork en Laan, dat Van den Akker de aandacht vestigt op het feit dat
literatuur, hoe goed ook, ontstaat in een bepaald klimaat waarvan de opvattingen wel
of niet goed stroken met de literatuur van een bepaalde schrijver, en dat een schrijver
kan trachten invloed uit te oefenen op die opvattingen en tevens
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om zijn eigen werk zo gunstig mogelijk te presenteren binnen de context van de
heersende literaire situatie. Dat betekent dan ook dat de wetenschapper poëticale
uitspraken moet interpreteren, ze niet als neutraal kan behandelen en zich soms
sceptisch moet opstellen. Van den Akker beschrijft die context als zowel nationaal
als internationaal: ‘Een [...] mogelijke werkwijze is de poëtica te plaatsen in de
nationale, literair-historische context. [...] Het comparatistisch perspectief kan zich
ook uitstrekken over de landsgrenzen [...]’ (Van den Akker 1985, p. 46). Het materiaal
dat de onderzoeker ter beschikking staat bij het bepalen van de poëtica van de schrijver
kan worden ingedeeld in verscheidene categorieën, namelijk versintern en versextern;
beide categorieën zijn verder onder te verdelen in impliciet en expliciet.
Hoe belangrijk de publicatie van Van den Akkers boek ook is geweest als ijkpunt
voor ons poëticabegrip, de bredere gevolgen ervan voor de neerlandistiek zijn nog
groter. Invloed kan ook van institutionele aard zijn. De publicatie (onder andere) van
Een dichter schreit niet en de benoeming van Van den Akker tot hoogleraar Moderne
Nederlandse Letterkunde aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht, en later tot
decaan Geesteswetenschappen (inmiddels Universiteit Utrecht), heeft verstrekkende
gevolgen gehad in institutionele zin, voor het vak in het algemeen, en in het bijzonder
voor de IVN. Dat alles heeft ertoe bijgedragen dat het centrum van de neerlandistiek
verschoof. Daarom is het zinvol om daar hier even bij stil te staan. Zoals Van den
Akker bij het bepalen van een poëtica de context belangrijk acht, zowel de nationale
als de internationale, zo heeft hij ook altijd oog gehad voor binnen- én buitenland,
specialisatie en bredere perspectieven, kennis en interpretatie, dat wil zeggen, de
meerwaarde van een dialoog. Dit duidt op een werkvorm, een inzicht in de gang van
zaken die hem in vele situaties eigen is. Indien men het ‘zowel-als’ niet onderkent,
schijnt Van den Akker keer op keer aan te geven, ziet men slechts een gedeelte van
het beeld, en ziet men belangrijke factoren over het hoofd.
Van den Akker heeft zich als hoogleraar en als decaan met inzicht en toewijding
ingezet voor studentenuitwisselingen, docentenuitwisselingen en
samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten. Bovendien heeft hij zijn
invloed en status als hoogleraar in Nederland wellicht meer dan wie dan ook gebruikt
om verschuivingen binnen de internationale neerlandistiek te stimuleren. Hij was
een van de eerste hoogleraren ‘van binnen’ die de IVN au sérieux namen; hij pleitte
binnen en buiten de vereniging - in die tijd heette dit tijdschrift nog Neerlandica
extra Muros - voor een vervaging van de verdeling van het vak in de categorieën
‘binnen en buiten de muren’. Hij zag duidelijk in dat, hoewel de buitenlandse
neerlandistiek uiteraard anders is en moet zijn dan die binnen de Lage Landen, een
dialoog tussen de verscheidene soorten zinvol is: een genuanceerd ‘zowel-als’.
Terugblikkend op 1985 zou men haast durven verwijzen naar het betoog van de
auteur van Een dichter schreit niet, die aantoonde dat inhoud en context, versinterne
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en versexterne teksten, expliciete en impliciete uitlatingen, nationale en internationale
gegevens samen, in dialoog met elkaar, een vollediger en genuanceerder beeld van
de poëtica van de schrijver mogelijk maken, om daarin reeds een impuls te erkennen
in de richting van het niet langer willen kennen van ‘muren’, het samenbrengen van
complexe verscheidenheid onder de brede noemer van een dialoog. Men zou haast
durven erkennen dat zo'n instelling in bredere zin niet alleen fundamentele
veranderingen binnen de IVN heeft bevorderd, maar ook reeds de kiemen in zich
droeg van een nieuw, ruimer beeld van de neerlandistiek.
Jolanda Vanderwal Taylor, Madison
Berndsen, Frank, Onderzoeksverslag in het kader van het onderzoeksprojekt:
Geschiedenis van de Neerlandistiek (deel letterkunde) plus Theoretische
problemen bij het beoefenen van vakgeschiedenis. Deel XII: Capita selecta uit
de theorie en de geschiedenis van de Universitaire beschouwing van de
(Nederlandse) letterkunde. Groningen, 1989.
Bork, G.J. van & Nico Laan (red.), Van romantiek tot postmodernisme.
Opvattingen over Nederlandse literatuur. Bussum, 2010.
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1986
P.C. Paardekooper: Beknopte ABN-syntaksis
Den Bosch, Malmberg, zevende druk
Petrus Cornelis Jozef Maria Paardekooper is bekend om zijn schoolboeken voor het
grammaticaonderwijs waarmee veel leerlingen hebben leren ontleden met behulp
van een systeem van syntactische ontleedsymbolen, ook wel Systeem Paardekooper
of Methode Paardekooper genoemd. Bij het grote taalkundige publiek is hij echter
vooral bekend en gewaardeerd om zijn uitdijende Beknopte ABN-syntaksis waarin
een structuralistische beschrijvingsmethode van woordgroepen en zinsleer centraal
staat.
Er zijn vier herziene drukken verschenen van de Beknopte ABN-syntaksis. De
eerste druk uit 1963 omvatte slechts 226 pagina's, de tweede druk uit 1966, 284
pagina's, de vijfde druk uit 1977, 1137 pagina's en de hier besproken laatste, zevende
druk uit 1986, 974 pagina's. Oorspronkelijk omvatte de laatste druk ongeveer 1600
pagina's, maar die omvang bleek technisch en financieel onhaalbaar. Daarom werd
een bijlage geschrapt en een compactere zettechniek gebruikt. Wat mij als lezer
meteen opvalt is dat het boek daardoor erg onhandig en moeilijk leesbaar is geworden.
Het boek is dik en zwaar, de regels staan dicht bij elkaar en de letters zijn klein en
licht gedrukt. De lettergrootte van voorbeelden, inhoudsopgave, voetnoten en register
is bovendien nog kleiner. Maar aan de andere kant bevat het boek op die manier zo
veel mogelijk informatie. Dat is ook inherent aan de manier waarop Paardekooper
taal beschrijft: weinig generalisaties maar zeer minutieuze observaties. Paardekooper
meent in het voorwoord bij de zevende druk dat het woord beknopt in de titel nog
steeds terecht is omdat een beschrijving van de syntaxis van een taal nooit uitputtend
genoeg kan zijn; en hij heeft inderdaad ook de inhoud van dit boek moeten beperken.
De inhoud van het boek is uitvoerig aangegeven in een inhoudsopgave met bijna
1200 onderdelen. Aan het eind van het boek staan niet minder dan achttien pagina's
met alle voetnoten en een register met ongeveer 5300 trefwoorden.
In het inleidende hoofdstuk van Beknopte ABN-syntaksis beschrijft Paardekooper
(in navolging op de Zwitserse structuralist Ferdinand de Saussure) de bouw van de
taal door de termen betekenaar (het hoorbare deel van een woord, bij De Saussure
signifiant) en betekenis (het niet-hoorbare deel van een woord, bij De Saussure
signifié) te gebruiken. Betekenaar en betekenis zijn de twee vlakken van een morfeem,
woord, zinsdeel of van een hele zin. In het boek worden eenvlakkige elementen,
zoals fonemen (die geen eigen inherente betekenis hebben), buiten beschouwing
gelaten. Morfeemsyntaxis komt ook weinig ter sprake. Paardekooper concentreert
zich op de structurele syntaxis van tweevlakkige elementen, met name op de
binnenbouw en de buitenbouw van meerwoordige patronen (woordgroepen of syn-
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tagma). Hij beschrijft de syntactische systematiek van de taal door de distributie van
woordgroepen en zinsdelen in de zin na te gaan. In hoofdstuk 2-6 van het boek wordt
de binnen- en buitenbouw van verschillende patronen in detail beschreven wat betreft
beperkingen, types en onderlinge plaatsing van de patroononderdelen. In de volgende
hoofdstukken van het boek worden nevenschikking, samentrekking, gesprekzinnen,
patroonsplitsingen, niet-zinnen, abstracte patronen en teksteigenaardigheden
behandeld.
Het systeem Paardekooper wordt gekenmerkt door het didactisch gebruik van
typografische symbolen om de zinsdelen bij het redekundig ontleden aan te geven.
Een zin wordt beschreven vanuit twee perspectieven: syntagma (als een horizontale
lijn) en paradigma (als een verticaal rijtje woorden of woordgroepen). Eerst worden
de syntagma (woordgroepen of patronen) in de zin geïnventariseerd wat betreft hun
distinctieve kenmerken en van ontleedtekens, haakjes, onderstrepingen enzovoort
voorzien, bijvoorbeeld:
(onderwerp) (persoonsvorm), {alle andere werkwoorden}, [naamwoordelijk
deel van het gezegde], <onderschikkend voegwoord>, lijdend voorwerp,
1. (De voordeur van die huizen die pas gebouwd zijn) (klemt)
(Paardekooper 1986, pp. 5-6)
De hele zin is een syntagma. Het onderwerp is een syntagma dat verder onderverdeeld
dient te worden en de twee meerwoordige bijwoordelijke bepalingen op het eind zijn
ook syntagma.
Daarna worden de paradigma (de woorden die deel uitmaken van een syntagma)
bekeken wat betreft de onderlinge verplaatsbaarheid en vervangbaarheid met andere
woordgroepen of woorden (de binnenbouw). Hier wordt een voorbeeld van het
paradigma van het laatste syntagma verticaal weergegeven:
2. (De voordeur van die huizen die pas gebouwd zijn) (klemt)
minder;
vlugger;
te erg;
te weinig;
te vlug;
enzovoorts
Vervolgens wordt ook de onderlinge verplaatsbaarheid en verbindbaarheid van de
syntagma in de buitenbouw (de onderlinge verhouding tussen de syntagma in de hele
zin) onderzocht. Door alle denkbare distributiemogelijkheden van de onderdelen van
de syntagma en paradigma na te gaan kan de taal aan de hand van deze methode zeer
gedetailleerd beschreven worden.
In 1957 verscheen Noel Chomsky's Syntactic structures, waarin een heel andere
manier van taalbeschrijving aan de orde komt, de generatieve taalkunde, gebaseerd
op het principe dat de taalgebruiker met behulp van een eindige reeks re-
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gels een oneindig aantal nieuwe zinnen kan genereren. Dit generatieve principe staat
sterk in contrast met de beschrijvingsmethode van Paardekooper, die echter bij zijn
eigen structuralistische methode is gebleven. Zijn wetenschappelijke stokpaardjes
hebben al sinds de eerste versies van het boek tot levendige discussies onder
taalkundigen geleid en Paardekooper wordt frequent geciteerd en becommentarieerd,
soms ook bekritiseerd.
De voorbeelden in Beknopte ABN-syntaksis zijn geen authentieke voorbeelden uit
een corpus maar zijn door de schrijver zelf geconstrueerd. Dit zou verantwoord
kunnen worden door zijn taalkundige ervaring en doordat zijn idiolect het zogenaamde
ABN is, waaraan je iemand niet talig kunt lokaliseren. Paardekooper levert regelmatig
zijn subjectieve mening over de correctheid van syntactische varianten. Recent
taalonderzoek is in hogere mate gebruikersgebaseerd, doordat het onderzoeksmateriaal
uit authentiek corpusmateriaal bestaat. Om een voorbeeld te noemen: in mijn eigen
onderzoek naar het gebruik van de rode en groene woordvolgorde in tweeledige
eindgroepen met een voltooid deelwoord werden 3642 bijzinnen uit het 39
miljoen-corpus van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (www.inl.nl/home)
gebruikt. Mijn doel was het feitelijke gebruik en de frequentie van de rode en groene
woordvolgorde in bijzinnen met een tweeledige eindgroep met een voltooid deelwoord
in kaart te brengen en de factoren die de keuze tussen de twee volgordevarianten
zouden kunnen beïnvloeden onderzoeken, teneinde de keuze te proberen te verklaren
en voorspellen. In tegenstelling tot de voorkeurvolgorde van het idiolect van
Paardekooper was de verdeling in bijzinnen van het type in (3) 63.8% rode
woordvolgorde (had gezien) en 36.2% de groene volgorde (gezien had). Paardekooper
gebruikt in het boek consequent de groene volgorde en geeft die volgorde als
voorkeurvolgorde aan:
3. <toen> (ik) het {gezien} (had)
<toen> (ik) het (had) {gezien}
(Paardekooper 1986, p. 96)

(voorkeurvolgorde)

De beschrijving van Paardekooper doet in dit geval dus geen recht aan het werkelijke
taalgebruik.
P.C. Paardekoopers Beknopte ABN-syntaksis, zevende druk is al 25 jaar (en nog
langer als je ook de voorgangers met dezelfde titel consulteert) een onmisbare bron
van kennis en een ingang voor verder taalkundig onderzoek. Zelf had ik mijn twijfels
bij de methode en de prescriptieve beschrijving van Paardekooper en ik werd hierdoor
aangespoord om te onderzoeken of de voorkeurvolgorde van Paardekooper inderdaad
de meest gebruikte was. Op deze manier blijft P.C. Paardekoopers werk nog steeds
inspireren.
Mona Arfs, Göteborg
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1987
Frits van Oostrom: Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse
hof omstreeks 1400
Amsterdam, Meulenhoff
In mijn studententijd stond Het woord van eer (1987) van Frits van Oostrom reeds
enkele jaren op de boekenplank van de bibliotheek van onze universiteit te Boedapest,
maar toen gebruikten we voor de examens historische letterkunde nog de
literatuurgeschiedenis van Knuvelder en Het spel en de knikkers van Calis, Huygens
en Veurman. Degenen die het vage vermoeden hadden dat ze ooit met de oude
literatuur van de Lage Landen te maken zouden krijgen, schaften zich het werk van
Jozef Van Mierlo aan. Daarom bladerde ik dus met veel eerbied in Van Mierlo. Wat
ik echter bij hem vond, was - ondanks de grote hoeveelheid informatie - een door
genre-indelingen verbrokkeld beeld van de oude literatuur. Toen ik ten slotte Het
woord van eer in de hand nam, viel die ervaring te vergelijken met het lezen van
Huizinga: het was zien, proeven, tasten.
Het boek bevat zeven hoofdstukken, met ‘Hof en literatuur’ (over het begin van
de regering van Albrecht van Beieren) en ‘Hofliteratuur’ (over het begin van de
regering van Filip de Goede) als begin en slot. Van Oostrom brengt door deze opzet
een denkbeeldig hof tot stand, een locus waarin hij de brokstukken verzamelt die
voorheen in de kistjes van de verschillende genres verborgen waren gebleven.
Tegen de achtergrond van de mistige luchten en moerassen van het Noorden
verschijnt al in de eerste zin van het eerste hoofdstuk de figuur van de krankzinnig
geworden graaf Willem V van Holland, die genoodzaakt is de regering over te laten
aan zijn broer - een openingsscène die van Shakespeares hand had kunnen zijn. De
broer, Albrecht van Beieren, laat het hof meteen uitbouwen, er wordt overal
gemoderniseerd. Uit de grafelijke rekeningen, een goudmijn voor Van Oostrom,
blijkt dat er nu letterlijk ruimte wordt gemaakt voor toernooien en feesten, voor
literatuur en muziek, voor pypers, yrauden en sprekers.
Aan dit gemoderniseerde hof plaatst Van Oostrom vier figuren (ik noem ze niet
in de volgorde waarin ze in het boek verschijnen): Heraut Beieren, Dirc van Delft,
Willem van Hildergaersberch en Dirc Potter. In het hoofdstuk over Heraut Beieren,
wiens werk vroeger door het compilatorische karakter ervan weinig gewaardeerd
werd, gebruikt Van Oostrom een verrassende techniek: hij analyseert de weglatingen
in diens Wereldkroniek in relatie tot de bronnen, waarbij de Heraut ernaar streefde
een ideologisch gekleurde dynastieke geschiedenis te schrijven. De geleerde
hofkapelaan Dirc van Delft werd door Van Mierlo hooggeacht vanwege zijn
diepzinnigheid en zijn stijl. Ook Van Oostrom behandelt zijn schrijfstijl,
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maar dan vanuit het gezichtspunt van de door hofleven en ridderschap beïnvloede
beeldspraak. In zijn preken leverde Van Delft kritiek op het wereldse hofleven.
Laat ons nu het verschil bekijken tussen de portrettering van twee van de
gepresenteerde figuren door Van Mierlo en Van Oostrom. Willem van
Hildegaersberch was volgens Van Mierlo ‘een gemakkelijk rijmelaar’, wiens ‘zucht
tot moralizeeren’ zijn beste werk bedierf, hij was ‘allerminst een persoonlijkheid’
en wist niet ‘wat hij zei en wilde’. Wat Dirc Potter betreft, ontkent Van Mierlo niet
dat hij aangenaam en bevallig kon vertellen; hij geeft zelfs toe dat hij vol ‘sappige
spreuken, leuke gezegden, spreekwoordelijke volkswijsheid’ zat, maar hij miste
volgens hem innigheid, diepte en hartstocht. Van Oostrom klopt het stof van deze
twee figuren en bekijkt het werk van Willem en Dirc in het licht van hun functie
binnen het hof. Willem blijkt een meesterspreker te zijn geweest, die de waarheid
probeerde te zeggen over de misstanden aan de hoven, bij de geestelijkheid en in de
politiek. Dirc Potter, een nogal complexe persoonlijkheid, vertoonde een in veel
opzichten moderne mentaliteit. Hij schreef uit liefhebberij en was een auteur met
liberale en burgerlijke ideeën: hij verbond bijvoorbeeld liefde en huwelijk met elkaar.
Evenals Dirc van Delft veroordeelde hij het overspel en propageerde hij het huwelijk.
De hoofse liefde werd natuurlijk ook bezongen, maar de liedcultuur aan het hof
kan niet uit directe bronnen worden gereconstrueerd. Door een provocerend en dapper
gebaar weet Van Oostrom echter dit probleem op te lossen. Hij vergelijkt de inhoud
van de op enkele beschadigde perkamentbladen overgebleven hoofse liederen met
de inhoud van liefdesliederen uit het omvangrijke en gave Haagse liederenhandschrift.
Het weinige wat wel aanwezig is ‘binnen de muren’, projecteert hij naar ‘buiten’;
hij vangt het beeld op in een spiegel en vergroot dat om duidelijker te kunnen zien
wat zich daarbinnen afspeelt. Uit een nauwkeurig onderzoek van de inhoud van de
liederen concludeert hij dat in het hoofse milieu het liefdeslied een levensleer was,
en de liefdesleer een soort gedragsmoraal. Wat uit de analyse van de teksten blijkt,
is onder andere dat de dame niet onbereikbaar was: haar geschenk aan de minnaar
was nu en dan nogal tastbaar. Van Oostrom is zich ervan bewust dat het in de liederen
om een collectief rollenspel gaat, maar hij baseert zich ook op de gegevens die hij
uit de rekeningen kan aflezen; in de hoofse kringen zocht men de liefde niet in het
huwelijk maar in buitenechtelijke relaties, zoals blijkt uit de geschenken van Albrecht
aan Aleiden en Katrijnen en andere dames.
Het verschijnen van dit boek werd eind jaren tachtig van de vorige eeuw alom
gevierd. Met Het woord van eer werden de grenzen van de literatuur verlegd. Na de
eerste golven van enthousiasme sprak men echter ook de zorg uit dat door deze
opvallend succesvolle benaderingswijze het letterkundig onderzoek als onderdeel
van de (cultuur)geschiedenis gemarginaliseerd zou worden, en men waarschuwde
voor het volledig negeren van de oude genre-indeling. In de bijna vijfentwintig jaren
die sindsdien verstreken zijn is mijns inziens gebleken dat er, na het
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verschijnen van dit baanbrekende werk, toch een gezonde balans gevonden werd.
Door niet alleen naar de inhoud maar ook nadrukkelijk naar de functie van de teksten
te kijken in het milieu waarin ze ontstonden, werd de interdisciplinaire benadering
van de historische letterkunde bijna een plicht voor de nieuwe generatie. De
literatuurgeschiedenis is beter leesbaar geworden, de beelden werden coherenter, de
ruimtes plastischer, tastbaarder, levensechter. Met andere woorden, de inhoud van
ons vak is vandaag minder abstract dan voorheen.
Anikó Daróczi, Boedapest
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1988
Maaike Meijer: De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het
literaire systeem
Amsterdam, Sara / Van Gennep
Dit lijvige boek - tegelijk het proefschrift van de auteur - combineert theorie en
praktijk van de literatuurwetenschap op een virtuoze manier. Theorie - onder andere
die van Culler, Riffaterre, Sontag, Fetterley, Even-Zohar - wordt niet mechanisch
toegepast op de literaire tekst, maar na een heldere uitleg ermee geconfronteerd. De
praktijk - analyse van gedichten van Nederlandse dichteressen zoals M. Vasalis,
Judith Herzberg, Neeltje Maria Min, Anna Blaman, Elly de Waard, Hella Haasse en
anderen - voert de lezer(es) naar nieuwe en onbekende gebieden. Meijer pleit voor
een herwaardering van de interpretatie in de literatuurwetenschap. M. Vasalis wordt
in het referentiekader van de mystiek geplaatst; de gedichten van Judith Herzberg
worden met een erotische legetica (poëtica van de lezer) gelezen, waardoor de lezer
het gedicht niet ‘verklaart’ maar de vreemdheid ervan hartstochtelijk beleeft,
ondergaat. Het gat in de betekenis wordt in de poëzie van Min mede door
ongrammaticaliteiten ingevuld.
Aan de hand van een discoursanalyse van de geschriften van de Merlyn-mannen
onthult Meijer de ‘manziekte’ van deze voorstanders van de tekstimmanente
literatuurbeschouwing; bovendien blijkt het afwijzen van het vrouwelijke een metafoor
voor diskwalificatie in het algemeen. Het lezen van literatuur wordt eveneens
geconfronteerd met de politiek. Zwarte teksten creëren vaak een discontinuïteit tussen
lezer en tekst en leiden ertoe dat er vraagtekens gezet worden bij de normen van de
westerse kritiek. De politieke aspecten van het leesproces worden benadrukt en bij
bepaalde witte - onder andere - Zuid-Afrikaanse teksten wordt een resisting reading
gepropageerd. Lezers bevinden zich in een ruimte van tegenstrijdige gedachten,
emoties en levensbeschouwingen van waaruit ze op grond van hun eigen, subjectieve
standpunt beslissen of ze met de tekst kunnen meegaan of juist niet.
‘Lezen als lesbo’ - naar het voorbeeld van Cullers ‘lezen als vrouw’ - voegt een
nieuw perspectief toe aan de receptie van literaire teksten. Als de betekenis niet in
de tekst, maar bij de lezer(es) ligt en als de verwachtingshorizon van lezers zowel
door hun literaire als door hun sociale kennis wordt bepaald, dan krijgt ‘lezen als
lesbo’ een belangrijke rol in de receptiemogelijkheden. Dit wordt aangetoond in een
uitputtende analyse van de receptie van de poëzie van Elly de Waard. Literatuur
bestaat niet in een vacuüm, maar vormt een onderdeel van verschillende systemen.
Meijer onderscheidt een mannencircuit, een vrouwencircuit en een lesbisch circuit.
De receptie van het werk van Elly de Waard wordt getoetst aan de beoordelingen
van haar werk in deze drie circuits.
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Meijers zoeklicht valt eveneens op de dichteressen die in de jaren vijftig van de
vorige eeuw in de schaduw van de Vijftigers - allemaal mannen - op hun eigen manier
revolutionaire poëzie schreven. De criteria van vernieuwing werden aan de hand van
mannelijke poëzie door mannelijke critici vastgesteld, terwijl vernieuwing ook
alternatieve aspecten had in het werk van M. Vasalis, Ellen Warmond, Ida Gerhardt,
Hanny Michaelis, Ankie Peypers en vele anderen. Depressie was een symptoom van
het onbehagen van de vrouw in deze periode. Zo bewijst Meijer dat er nooit sprake
kan zijn van die Ene Literatuur zoals die door witte, Europese mannen als zodanig
uitgeroepen wordt. Klasse, kleur, gender en leeftijd creëren elk voor zich andere
perspectieven zowel voor het schrijven als voor het lezen en interpreteren van
literatuur. Discussie tussen verschillende visies maakt de beoefening van de
literatuurwetenschap tot een uitdagende praktijk, die nooit verveelt.
Er zijn twee vragen die zich na het herlezen van deze grensverleggende studie bij
mij opdringen: 1) In hoeverre is dit boek nog actueel, 23 jaar na de publicatie in
1988? 2) Hoe lees ik dit boek als Midden-Europese neerlandica in 2012?
1) Het werk van Meijer heeft niets van zijn actualiteit verloren. Het is waar dat er
sindsdien veel is gebeurd - mede door haar toedoen - op het gebied van de
feministische literatuurwetenschap, zoals de prachtige bloemlezing van vrouwelijke
teksten tussen 1550 en 1850, Met en zonder lauwerkrans (1997). Schrijfsters uit de
periode 1880-2010 kregen een plaats in Schrijvende vrouwen (2010). Het is
tegenwoordig niet alleen Knuvelder waarop men een beroep kan doen als het om
literatuurgeschiedenis gaat. Dit zijn zeer belangrijke en verheugende feiten. Zaak is
dat Meijer in haar boek een lezersgerichte, politieke, geëngageerde, erotische
literatuurbeleving propageert waarin etniciteit, gender en leeftijd een cruciale rol
spelen. Deze perspectieven kunnen niet verouderen aangezien ze altijd nieuwe
ontdekkingen impliceren.
2) Ik las en herlas het boek als neerlandica in Midden-Europa. Het werk heeft me
eerst na de Wende bereikt. Om meer precies te zijn: eind jaren negentig van de vorige
eeuw. In mijn sociale context - een pas verworven vrijheid tegenover een verleden
waarin alles werd gedaan om literatuur door de dominante ideologie te laten bepalen
- werd de autonomie van literatuur als een nieuwe verworvenheid beschouwd.
Schrijvers en critici mochten herademen: ze behoefden niet langer zelfcensuur te
beoefenen, en ze beleefden een euforie van vrijheid. Terecht. Maar er werd gauw
vergeten wat Meijer zo overtuigend laat zien: literatuur wordt altijd in een context
geboren en gelezen. Als er een dominante ideologie verdreven wordt, kunnen er
nieuwe, slimmere want onzichtbare ideologieën voor in de plaats komen. Literatuur
is nooit neutraal. De lust tot lezen stelt bovendien vrouwelijke auteurs centraal. Ik
las met jaloezie over de infrastructuur die Meijer beschrijft waarbinnen vrouwelijke
literaire en andere uitingen kunnen gedijen, zoals de uitgeverijen en tijdschriften die
zich op het werk van schrijfsters concentreren. In mijn land is er nog geen sprake
van zo'n infrastructuur.
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Als docent neem ik dit boek mee naar de klas. Poëzie is voor de meeste studenten
een moeilijk benaderbaar monument op een sokkel. Het schijnt ze ook irrelevant.
Meijers visie, waarin het zwaartepunt van de interpretatie niet in de tekst maar in de
lezer wordt geplaatst, werkt als een aanmoediging voor jonge lezers van poëzie. Ook
de focus op vrouwelijke auteurs werkt bevrijdend op een faculteit waarin negentig
procent van de studenten tot de vrouwelijke sekse behoort. De lust tot lezen heeft
daarbij een opvoedende kracht: het maakt ons - studenten en docenten beiden - alert
voor vooroordelen, stereotypen en scheve machtsverhoudingen zowel in de
maatschappij als in teksten. Het boek opteert voor democratie: tekst en lezer, theorie
en praktijk, mannen en vrouwen, hetero's en homo's, witten en zwarten worden niet
alleen op gelijke voet behandeld, vaak wordt de door de westerse wereld
geconstrueerde hiërarchie tussen deze paren omgekeerd. Deze omkering werkt
verhelderend. Zo worden ‘lessen in literatuur’ op de universiteit boeiende zoektochten
naar betekenissen die met elkaar geconfronteerd worden. Een gedicht wordt inleefbaar,
verteerbaar, en van zijn sokkel omlaag gehaald om ervan te kunnen genieten.
Meijer spreekt ergens in haar boek over het interessante verschijnsel mise en
abyme: een onderdeel van een tekst weerspiegelt het geheel. Dat doet Meijers werk
ook: door het gebruik van de ik-vorm waardoor ze haar eigen subjectiviteit blootlegt,
door woordspelingen zoals ‘Minformatie’ (over het gebrek aan informatie in de
gedichten van Min) en ‘De Waardering’ (over de waardering van de poëzie van Elly
de Waard), door het gebruik van alliteraties, door poëtische herhalingen en een
meesterlijke afwisseling van lange en korte zinnen werkt deze betogende tekst zelf
als literatuur die dan in de lezer(es) vele momenten van zelfreflectie genereert. Het
lezen van haar boek wordt een ware lust in het leesproces.
Judit Gera, Boedapest
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1989
Nettie Heimeriks & Willem van Toorn (red.): De hele Bibelebontse
berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen
van de middeleeuwen tot heden
Amsterdam, Querido
De Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur speelt internationaal een uiterst
belangrijke rol. In het bijzonder in het Duitse taalgebied is ze niet meer weg te denken.
Aanleiding genoeg om aandacht te besteden aan haar literatuurhistorische wortels,
de ontwikkelingen en de context van de Nederlandse en Vlaamse kinder- en
jeugdliteratuur. Toch lijkt dit onderzoek niet echt van de grond te komen. Meer dan
twintig jaar na publicatie van De hele Bibelebontse berg lijkt ‘de aandacht voor het
boek’ nog steeds ‘meer tot produktie dan tot reflectie’ (p. 459) te hebben geleid, om
uit de bijdrage van Kees Fens in dit standaardwerk uit 1989 te citeren.
Het onderzoek naar de kinder- en jeugdliteratuur stond eind van de jaren tachtig
van de vorige eeuw nog min of meer in de kinderschoenen. Sinds Wormcruyt met
Suycker (1950) van D.L. Daalder, de ‘beknopte Knuvelder’ (Peters 1997, p. 424)
van de Nederlandse jeugdliteratuur, was geen serieuze geschiedenis van de
jeugdliteratuur meer verschenen. In De hele Bibelebontse berg werd de kinder- en
jeugdliteratuur en het landschap rond de Bibelebontse berg voor het eerst in kaart
gebracht. Niet alleen de geschiedenis van het genre werd uitvoerig belicht, van de
middeleeuwen tot medio de jaren tachtig; de auteurs van De hele Bibelebontse berg
reflecteren ook op het Vlaamse kinderboek, het reclameboek en de rol van
vormgeving, drukkers en uitgevers. Het resultaat is een schat aan informatie. Gezien
er maar weinig vooronderzoek was, moest het beeld uiteraard fragmentarisch blijven.
In 1989 bleven nog grote stukken van de Bibelebontse berg achter wolken verborgen.
Indertijd had men weinig of geen aandacht voor de manier waarop jeugdliteratuur
genres en stijlen weerspiegelt, voor dwarsverbanden met buitenlandse literatuur,
voor (kinder-)tijdschriften, voor ideologisch of religieus georiënteerde literatuur uit
de twintigste eeuw, voor bakerrijmen en voor boeken waarin het beeldmateriaal
overweegt (zie hiervoor ook Peters 1997, pp. 424-25; De Bont & Van
Lierop-Debrauwer 2001). Bovendien, en ook dat was een punt van kritiek, maakte
het boek als geheel een weinig coherente indruk. Omdat de specialisten zich vooral
op hun eigen terrein concentreerden, werd geen groter verband zichtbaar.
Maar de ban was gebroken. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland &
Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden uit 1989 is niet alleen een boek dat men
nog steeds met plezier kan lezen en dat men graag in de hand neemt om iets op te
zoeken. De hele Bibelebontse berg heeft de kinder- en jeugdliteratuur uit haar ‘isole-
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ment’ (Bekkering 1993, p. 743) gehaald. Met de publicatie van het boek van Nettie
Heimeriks en Willem van Toorn is een discussie over de ideale geschiedenis van de
jeugdliteratuur begonnen, die ons tot op de dag van vandaag bezighoudt.
Uitgangspunt voor het debat waren de beschouwingen van Kees Fens over enerzijds
de vraag naar de ‘doorwerking’ van wat hij de ‘kinderlectuur’ noemt en anderzijds
de ‘verbindingen’ (p. 464) tussen literatuur voor jongeren en die voor volwassenen.
Fens verwees in dit verband onder andere naar het historische jeugdboek en het feit
dat het realisme van de ‘officiële literatuur’ (p. 465) zich in de literatuur voor de
jeugd heeft voortgezet en suggereerde dat het tijd werd om de Bibelebontse berg uit
de schaduw van de ‘grote literatuurgeschiedenis’ (p. 464) te halen en serieuze
‘pogingen’ (p. 465) te ondernemen om beide samen te presenteren.
Twee decennia later zijn we nog niet veel verder. De discussie die op de bijdrage
van Fens volgde, ontaardde snel in een soort stellingoorlog. In plaats van inderdaad
naar wegen te zoeken om enerzijds kinder- en jeugdliteratuur en anderzijds literatuur
voor volwassenen gezamenlijk te presenteren, verdedigde iedereen naar vermogen
de eigen positie. Aan de ene kant werd om meer aandacht gevraagd voor de literaire
kanten van de jeugdliteratuur, aan de andere kant concentreerde men zich vooral op
de leesbevorderende en opvoedkundige aspecten van het genre. Opvallend is
bovendien dat meestal vanuit de jeugdliteratuur werd geargumenteerd. Terecht schrijft
Harry Bekkering in zijn bijdrage voor Nederlandse literatuur, een geschiedenis dat
de ‘jeugdliteraire deskundigen’ eenmaal veroverd terrein ‘niet zonder verzet’
(Bekkering 1993, p. 750) wilden opgeven. En ook de filologen verzetten zich met
hand en tand tegen de gedachte dat literatuur grenzeloos en het verschil tussen
pedagogische en literaire adviezen eerder ‘gering’ (Fens, p. 464) zou zijn. Zelfs nu,
goed twintig jaar na de publicatie van De hele Bibelebontse berg, is in de discussie
over literatuur voor volwassenen van een ‘structurele belangstelling voor
jeugdliteratuur’ (Van Lierop-Debrauwer 2000, p. 7) nauwelijks of geen sprake. Dat
blijkt ook uit Hugo Brems' Altijd weer vogels die nesten beginnen. In zijn geschiedenis
van de Nederlandse literatuur wijdt Brems slechts enkele zinnen aan de jeugdliteratuur.
Ze is dus nog steeds niet ‘organisch opgenomen [...] in de beschrijving van de literaire
ontwikkelingen’ (Bekkering 1993, p. 750).
Als men de hele discussie over enerzijds de relatie tussen de pedagogische en de
literaire functie van kinder- en jeugdliteratuur en anderzijds de relatie tussen de
literatuur voor jongeren en die voor volwassenen de revue laat passeren, blijkt dat
men lang niet heeft willen of kunnen zien dat het eigenlijk om een ‘spiegelgevecht’
(Van Lierop-Debrauwer 2000, p. 7) ging. Wisselwerkingen werden niet altijd ontkend,
maar in eerste instantie ging het toch steeds om het afbakenen van min of meer
braakliggend terrein op de Bibelebontse berg. Misschien was dat niet gebeurd, als
de auteurs van De hele Bibelebontse berg hun oorspronkelijke concept hadden
gerealiseerd. De hele Bibelebontse berg had namelijk een ‘omkeerboek’ (De
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Bont & Van Lierop-Debrauwer 2001, p. 72) moeten worden; een boek met een
duidelijke structuur waarin aan de ene kant Lea Dasberg de geschiedenis van de
jeugdliteratuur vanuit een pedagogische invalshoek zou beschrijven en Kees Fens
de literaire aspecten van het fenomeen zou toelichten. Een dergelijke aanpak had
waarschijnlijk eerder de aandacht van de - schijnbare - tegenstellingen
jeugdvolwassen, literatuur-niet literatuur naar de wisselwerkingen tussen de
verschillende systemen verschoven, had misschien sneller duidelijk gemaakt dat het
in de relatie tussen literatuur voor jongeren en die voor volwassenen minder om
tegenstellingen gaat dan om dynamische processen en ontwikkelingen. Natuurlijk
had men het dan ook over verschillen moeten hebben; had men bijvoorbeeld rekening
moeten houden met het feit dat literatuur voor kinderen en jongeren voor andere
lezers geschreven is dan literatuur voor volwassenen. Maar misschien was dan
duidelijker geworden dat wisselwerkingen paradoxaal genoeg ook de verschillen
genereren die aan hun dynamiek ten grondslag lijken te liggen. Is dat niet de sleutel
van de Bibelebontse berg? Dat wat uiteindelijk identiteit verleent, is niet, of in ieder
geval niet alleen, het resultaat van canoniserende statements, maar van een dynamisch
proces van interactie en communicatie.
Herbert van Uffelen, Wenen
Bekkering, Harry, ‘De Gouden Griffel wordt voor de eerste maal uitgereikt: De
emancipatie van kinder- en jeugdliteratuur’. M. Schenkeveld-van der Dussen
& Ton Anbeek (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen,
1993, 743-51.
Bont, Martijn de, & Helma van Lierop-Debrauwer, ‘De afgelopen twintig jaar
maken een wereld van verschil: Een interview met Bibelebontse
berg-eindredacteur Nettie Heimeriks’. Literatuur zonder leeftijd 54-56, (15)
2001, 70-76.
Brems, Hugo, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam, 2006.
Fens, Kees, ‘Achter de berg’. Nettie Heimeriks & Willem van Toorn (red.), De
hele Bibelebontse berg: De geschiedenis van het kinderboek in Nederland &
Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden. Amsterdam, 1989, 459-67.
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1990
Cor van Bree: Historische taalkunde
Leuven / Amersfoort, Acco
Cor van Brees handboek Historische taalkunde, dat voor het eerst verscheen in 1990,
is een inleiding in de algemene historische taalwetenschap. De algemene principes
van de historische taalkunde worden echter haast uitsluitend geïllustreerd met
voorbeelden uit het Nederlands en daarmee verwante talen, waardoor het boek voor
de interne taalgeschiedenis van het Nederlands een veel groter belang krijgt dan
soortgelijke inleidingen in de historische taalwetenschap die zich in de keuze van
talige voorbeelden eclectisch opstellen. Dat de aandacht vooral op het Nederlands
is gericht, maakt het boek bijzonder geschikt voor studenten Nederlands uit binnenen buitenland die een college over taalverandering en taalvariatie in het Nederlands
willen volgen, zij het - vanwege de complexiteit van de stof en het grote aantal
specialistische vaktermen die als bekend verondersteld worden - veeleer voor ouderedan voor eerstejaars.
Van Bree heeft er om didactische redenen voor geopteerd om de verschillende
onderdelen van de historische taalwetenschap als uitgangspunt te nemen en niet de
verschillende theoretische benaderingen die er zijn. In overeenstemming met dit
beginsel is zijn handboek ingedeeld in vijf delen, die elk uit verschillende
hoofdstukken bestaan.
Het eerste deel handelt over ‘taalverwantschap en taalreconstructie’. In theoretisch
opzicht steunt het op de verworvenheden van de negentiende-eeuwse
historisch-vergelijkende taalwetenschap, zoals die is ontwikkeld door de
neogrammatici en hun directe voorgangers. Het vaststellen van taalverwantschap
aan de hand van klankwetten en klankcorrespondenties, de structuur van de
Indo-Europese en de Germaanse taalfamilie, de reconstructie van prototalen en van
klankwaarden, de ontdekking van de wet van Verner als resultaat van het
doorgedreven zoeken naar regelmaat in klankverhoudingen, zijn belangrijke thema's
in de hoofdstukken twee tot en met vijf.
In het tweede deel komen de verschillende soorten taalverandering aan bod:
klankverandering, betekenisverandering en de verschillende mogelijke combinaties
van deze beide. Dit deel is in hoofdzaak structuralistisch van opzet: veel aandacht
gaat naar de structurele samenhang tussen reeksen klank- en betekenisveranderingen.
Zo worden diverse voorbeelden van push en drag chains, van homonymievermijding
en parallelle betekenisontwikkelingen toegelicht. Het principe van de
formeel-semantische analogie, die een corrigerende werking op klank- en
betekenisverandering heeft, leidt Van Bree naar het isomorfieprincipe, dat als een
rode draad door de delen twee en drie loopt: in haast elk hoofdstuk wordt het - al
dan niet betrekkelijke - belang van het isomorfie- of Hum-
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boldtiaans principe, de tendens in de richting van een ideaal tekensysteem waarbij
iedere taalvorm maar één betekenis heeft en bij iedere betekenis maar één taalvorm
hoort, voor de besproken taalverandering geëvalueerd.
In deel drie worden de implicaties van de soorten taalverandering voor grammatica
en woordenschat en de interactie tussen beide beschouwd. Op fonologisch gebied
betreft het veranderingen in de foneeminventaris en de distributie van de fonemen,
op morfologisch gebied veranderingen in de flexie, het ontstaan en het verdwijnen
van samenstellingen en affixen (waarbij het verschijnsel ‘grammaticalisatie’ wel
beschreven, maar niet zo benoemd wordt), op syntactisch gebied het ontstaan en het
verdwijnen van constructies en wijzigingen in de woordvolgorde.
Het proces van taalverandering wordt in deel vier in methodologisch, chronologisch
en regionaal opzicht onder de loep genomen. Taalveranderingen verlopen geleidelijk
én geconditioneerd. Tussen de introductie van een vernieuwing, waardoor een nieuwe
variant naast een bestaande variant komt te staan, en de fase waarin de ene variant
de andere verdrongen heeft, kan een lange periode liggen. Een taalverandering breidt
zich geleidelijk uit over de taalgemeenschap (sociale geleidelijkheid), treedt op in
steeds meer taalgebruikssituaties (stilistische geleidelijkheid), verspreidt zich over
steeds meer regio's (geografische geleidelijkheid) en treft steeds meer elementen uit
klankinventaris, woordenschat of zinsbouw (talige geleidelijkheid). Door middel van
onderzoek van taalvariatiepatronen in werkelijke of schijnbare tijd kan worden
vastgesteld wanneer een taalverandering op gang is gebracht respectievelijk haar
beslag heeft gekregen.
Deel vijf stelt taalveranderingen aan de orde die het gevolg zijn van invloeden van
buiten, meer bepaald van het contact met andere talen door de tweetalige taalgebruiker.
Van Bree bespreekt in dit deel de psycholinguïstische factoren die bij ontlening in
het spel zijn, hij behandelt de verschillende taalcontactsituaties en laat zien op welk
niveau van taal en taalgebruik ontlening kan optreden en welke effecten en reacties
op vreemde invloed mogelijk zijn.
In het afsluitende hoofdstuk 22 van deel vijf gaat Van Bree tenslotte in op de
factoren die het proces van taalverandering sturen en de voorspelbaarheid van
taalveranderingen. Van Bree ontwikkelt geen eigen taalhistorische theorie en geeft
evenmin een overzicht van taalveranderingstheorieën van andere linguïsten, maar
introduceert in de tweede, licht herziene druk uit 1996 de ‘onzichtbare hand-theorie’
van Rudi Keller als plausibele theorie ter verklaring van het optreden van
taalveranderingen. In het proces van taalverandering staat de taalgebruikende mens
voor Van Bree centraal: een taalhistorische theorie zal een theorie van de
taalgebruikende, de taalverwervende en de taalscheppende mens zijn.
De betekenis van Van Brees Historische taalkunde voor de neerlandistiek is dat
hij het hoe en het waarom van taalveranderingen die in de geschiedenis van het
Nederlands zijn opgetreden, met elkaar verbonden heeft. Hij maakt zowel
veranderingen die zich aan het Nederlands voltrokken hebben zonder invloed als
mét
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invloed van buitenaf zichtbaar voor de lezer. In zijn integratieve benadering spelen
analogiewerkingen en het principe van Humboldt als motor tot taalverandering op
alle domeinen van de taal een grote rol. Zijn handboek vormt een goede synthese
van gangbare opvattingen en benaderingswijzen vanuit verschillende disciplines,
waaronder de contactlinguïstiek en de tweedetaalverwerving als bron van
taalverandering. Door zoveel verschillende aspecten met grote kennis van zaken te
verenigen in één boek heeft Van Bree de algemene historische taalwetenschap én de
historische taalkunde van het Nederlands ten zeerste aan zich verplicht. Dat de tweede,
licht herziene druk (1996) sinds 2004 in de DBNL digitaal ter beschikking is gesteld,
waarbij Van Bree hoofdstuk 22 overigens grondig herwerkt heeft, garandeert de
blijvende toegankelijkheid van dit standaardhandboek voor het onderwijs in binnenen buitenland.
Ann Marynissen, Keulen
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1992
Jan Stroop: Towards the end of the standard language in the
Netherlands
Amsterdam, North-Holland
Wie Stroop zegt, zegt Poldernederlands. Dat is de benaming die taalkundige Jan
Stroop (*1938) heeft gegeven aan de systematische verschuiving van een aantal
klinkers van het ABN. Die verschuiving, en vooral de sociolinguïstische aspecten
ervan, beschrijft hij in Poldernederlands. Waardoor het ABN verdwijnt uit 1998. We
kennen het waarschijnlijk allemaal. Het is een klassieker die ook al in de DBNL
staat.1. Volgens Stroop is die taalverandering in het ABN (in veel Nederlandse
dialecten werd altijd al bijvoorbeeld taid gezegd in plaats van tijd) opmerkelijk,
omdat hij is ingezet door professionele vrouwen die in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw student waren, terwijl taalveranderingen waarbij een minder
prestigieuze (dialect)vorm de standaardtaal binnendringt, doorgaans door mannen
worden geïnitieerd.
Stroop had het verschijnsel al voor Poldernederlands gesignaleerd. Stroop 1992
is de gepubliceerde versie van een lezing uit 1990 en van het begin van de jaren
negentig dateren meer lezingen en publicaties van hem over dezelfde materie. In dit
artikel stelt Stroop vast dat de gesproken standaardtaal even snel verandert als
dialecten dat doen. Bij dialecten is dat een geval van convergentie; ze krijgen steeds
meer kenmerken van de standaardtaal. Bij de standaardtaal gaat de beweging echter
in tegenovergestelde richting en is er sprake van divergentie: er komt meer variatie.
De uiteinden van het dialectcontinuüm worden zodoende minder extreem.
Van belang is de definitie van standaardtaal die Stroop hanteert. Die komt van
Jespersen, die beweert dat het een taal is zonder variatie. Een standaardtaal mét
varianten is een contradictio in terminis (Stroop 1992, p. 164). Door de convergentie
en divergentie aan de uiteinden van het dialectcontinuüm ontstaat nu een veel bredere
algemene taal (Algemeen Nederlands/[Algemene] omgangstaal in Stroop 1998, noot
4). Voorbeelden ervan zijn: diftongering van /e./ en /o./, en verlaging van de tweeklank
/ i/ naar /ai/; elisie van d, t en l in vinden, dat, niet, als; effe in plaats van even; hij
heb in plaats van hij heeft en variatie bij vormen van andere (hulp)werkwoorden.
Het gaat in het artikel dus niet alleen om de Poldernederlandse klankveranderingen,
maar om allerlei veranderingen in het Standaardnederlands waarbij vormen uit de
niet-standaardtaal worden geaccepteerd.
De oorzaak legt Stroop bij een gebrek aan aandacht voor correct taalgebruik op
school, op zijn beurt veroorzaakt door maatschappelijke veranderingen uit de jaren
zestig toen allerlei regels in twijfel getrokken werden. Hij legt tevens een verband
tussen het gebruik van standaardtaal en maatschappelijke verbetering. Aan het eind
van de twintigste eeuw hebben de meeste Nederlanders het goed en zien
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ze zichzelf niet als de mindere van een ander. Als je maatschappelijk al goed zit, heb
je geen standaardtaal nodig om je naar boven te werken zoals dat vroeger het geval
was. Bovendien ziet Stroop een verband met de informalisering van de maatschappij,
dat wil zeggen normen vervagen, regels worden minder rigide. Dit alles leidt ertoe
dat een standaardtaal ‘which in no way betrays the speaker's origin or status, is further
out of reach than ever’ (Stroop 1992, p. 174).
Echter, in Poldernederlands komt Stroop terug op dit verdwijnscenario:
Als het Nederlands van iedereen gelijkwaardig is, zo luidde mijn redenering
zes jaar geleden, waarom zou iemand zich dan de taal van een ander
aanmeten? Iedereen gelijk, dus ieders taal gelijk. Maar daar zat ik fout.
Want ik had een bijzondere categorie Nederlanders over het hoofd gezien.
Bij hen is een variëteit van het Nederlands ontstaan, die wel overgenomen
wordt en zelfs door steeds grotere groepen sprekers: het Poldernederlands
(1998, p. 70).
In deze visie wórdt Poldernederlands dus Standaardnederlands, of althans het vervangt
de uitspraaknorm van het ABN. Over andere normen heeft Stroop het hier niet. Het
gaat dus niet meer om het einde van de standaardtaal, maar om de vervanging van
een bepaalde uitspraaknorm. Is dat volgens Stroop nu het einde van de standaardtaal?
In een recente ‘Update’ (Stroop 2010, pp. 219-223) acht hij het weliswaar
‘waarschijnlijk dat ook [andere] voorbeelden van “fout” Nederlands [...] [bijvoorbeeld
hun als onderwerpsvorm, RV] ooit ABN-vormen zullen worden of [...] vormen van
het Poldernederlands’, maar verder is het niet zo duidelijk. Wel distantieert hij zich
van een ander einde van de standaardtaal: dat van Van der Horst (2008), want ‘mijn
einde van de standaardtaal betrof alleen het gesproken ABN, terwijl [Van der Horst]
meent dat ook het geschreven Standaardnederlands op zijn einde loopt’. Nu is dit
niet de plaats om het spraakmakende boek van Van der Horst met Stroops ideeën te
vergelijken. Ik volsta met de vaststelling dat Van der Horst eigenlijk iets heel anders
beargumenteert, namelijk dat de noodzaak van het hele fenomeen standaardtaal
langzamerhand verdwijnt.
Stroops visie van standaardtaal als variatieloos blijkt problematisch. Volgens Van
der Wal (2010, p. 19) wordt ‘het huidige democratische ABN door 80% van de
Nederlandse bevolking [gesproken]. [...] Het democratische ABN betekende evident
een verruiming van de norm en een toename van diversiteit.’ Bovendien houdt Stroop
er niet altijd genoeg rekening mee dat taalveranderingen zich niet van de ene op de
andere dag voordoen. Er zijn natuurlijk nog genoeg mensen die geen Poldernederlands
spreken en/of hun niet als onderwerpsvorm gebruiken. En ondanks zijn vele kritiek
op het onderwijs is Standaardnederlands natuurlijk tóch de schoolnorm. Bovendien
is het ook de norm bij het onderwijs Nederlands als vreemde en tweede taal. Lezers
van IN weten dat beter dan wie dan ook. Het Nederlands dat ik nu doceer is niet
wezenlijk anders dan dertig jaar geleden toen ik begon. Wel ben ik genuanceerder
in mijn normtoepassing, maar dan als gevolg
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van mijn ervaring. Bovendien grijp ik het feit dat bijvoorbeeld het vergelijkend
voegwoord als bij een comparatief evenveel gebruikt wordt als dan aan om te praten
over stijlverschillen (‘maar in de formele schrijftaal niet’), over verschillen tussen
Vlaams- en Nederlands-Nederlands, en over andere aspecten van taalcultuur. Verder
is de maatschappelijke discussie over goed of fout taalgebruik natuurlijk bijzonder
boeiend voor buitenlandse studenten Nederlands. Er zijn altijd parallellen met hun
eigen taal. En bij de bestudering van die discussie in een college sociolinguïstiek is
Stroop niet weg te denken. ‘I think it is interesting to be controversial’, schrijft hij
(Stroop 1992, p. 171). Eén van Jan Stroops grootste verdiensten is dat hij taal en
taalkunde voor een breder publiek toegankelijk maakt, soms door bewust
controversieel te zijn.
Stroop, Jan, Towards the end of the standard language in the Netherlands.
J.A. van Leuvensteijn & J.B. Berns (red.), Dialect and standard language
in the English, Dutch, German and Norwegian language areas.
Amsterdam, 1992, 162-177.
Roel Vismans, Sheffield
Horst, Joop van der, Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese
taalcultuur. Amsterdam, 2008.
Stroop, Jan, Poldernederlands. Waardoor het ABN verdwijnt. Amsterdam, 1998.
Stroop, Jan, Hun hebben de taal verkwanseld. Over Poldernederlands, ‘fout’
Nederlands en ABN. Amsterdam, 2010.
Wal, Marijke van der, ‘Standaardtalen in beweging. Standaardisatie en
destandaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika’. M.J. van der Wal
& E. Francken (red.), Standaardtalen in beweging. Amsterdam/Münster, 2010,
11-26.

Eindnoten:
1. Zie https://www.dbnl.org/tekst/stro008pold01_01/, laatst geraadpleegd op 18 mei 2012.
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1993
C.J. van Rees & G.J. Dorleijn: De impact van literatuuropvattingen
op het literaire veld. Aandachtsgebied literaire opvattingen van de
Stichting Literatuurwetenschap
Den Haag, Stichting Literatuurwetenschap
In opdracht van de toenmalige Stichting Literatuurwetenschap van NWO (Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) ontstond het artikel van Van Rees
en Dorleijn over de impact van literatuuropvattingen op het literaire veld naar
aanleiding van een Utrechts symposium (december 1992) over het nieuwe
aandachtsgebied ‘Literatuuropvattingen’ om ‘het literatuurwetenschappelijk onderzoek
in Nederland te stimuleren’ (p. 1). Als wijdreikend voorstel en pleidooi voor de
complementariteit en derhalve de noodzakelijke integratie van de vanouds gescheiden
onderzoeksrichtingen van het traditionele poëticaonderzoek en de institutionele
benadering van literatuur, kan het artikel worden beschouwd als een van de meest
invloedrijke en tegelijkertijd meest controversiële bijdragen in de Nederlandse
literatuurwetenschap van de laatste twintig jaar.
Uitgangspunt van hun voorstel is de definitie dat een literatuuropvatting - het
woord dat zij prefereren boven ‘poëtica’ - moet worden gezien als de ‘verzameling
van normatieve denkbeelden over de aard en functie van literatuur alsmede een
verzameling definities van teksteigenschappen en literaire technieken (procédés)’
(p. 2). In hun voorstel voor onderzoek naar de rol van literatuuropvattingen
onderscheiden Van Rees en Dorleijn twee aandachtsgebieden: de denkbeelden van
de deelnemers in het literaire veld zouden moeten worden gereconstrueerd en
gesystematiseerd, en de rol van literaire instituties hierbij zou moeten worden
onderzocht. Na deze uiteenzetting over hun doelen in hoofdstuk 1 gaan zij in
hoofdstuk 2 nader in op het onderzoeksobject: het literaire veld en de impact van
literatuuropvattingen op het literaire veld. Het ‘literaire veld’ dient in hun opvatting
als metafoor voor de door ‘materiële en symbolische productie’ bepaalde interactie
tussen de verschillende in dit veld agerende personen en instellingen (literatuurkritiek,
literatuuronderwijs, media, uitgeverijen enzovoort). De in het veld ontstane
beeldvormingsprocessen over literaire werken zijn in grote mate bepaald door expliciet
verwoorde of impliciete onuitgesproken literatuuropvattingen.
Van Rees en Dorleijn pleiten voor de bewuste keuze van literatuuropvatting als
een onderzoeksobject, een perspectief dat in hun ogen het best via twee
complementaire benaderingen onderzocht kan worden: het ‘reconstrueren en
systematiseren van denkbeelden over literatuur’ enerzijds en de ‘institutionele
benadering’ anderzijds (p. 8). In hoofdstuk 3 worden beide benaderingen nader
uitgewerkt. Voor de eerste benadering kiezen zij als uitgangspunt Abrams' theory of
poetry die - afhankelijk van de vier factoren auteur, publiek, tekst, afgebeelde
werkelijkheid
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- vier verschillende typen van literatuuropvatting onderscheidt (mimetisch,
pragmatisch, expressief, autonomistisch), maar Van Rees en Dorleijn formuleren
tegelijkertijd hun kritiek op dit op consensus gebaseerde beeld van de geschiedenis
van de literaire kritiek. Zij verwijten deze theory ten eerste een gebrek aan
contextualisering en aan bewustzijn voor veranderingen in de gedachtevorming over
literatuur bij auteurs en critici. Ten tweede beschouwen Van Rees en Dorleijn de
reconstructie van denkbeelden als een ontoereikend instrument voor de analyse van
literaire teksten zelf. In hun opvatting is het noodzakelijk het literaire werk in zijn
institutionele context te bestuderen. Pierre Bourdieu's veldtheorie uit de jaren zestig
van de vorige eeuw dient als kader voor een beschrijving van de kracht- en
machtswedstrijden van de uiteenlopende literaire instituties in het literaire veld,
waarbij zij vooral nadruk leggen op het belang van Bourdieu's ‘produktie van geloof’
(p. 14). In de lijn van Bourdieu relativeren Van Rees en Dorleijn de opvatting van
kunst als een autonoom object en beschouwen zij een literair werk veel meer als het
resultaat van een proces van beeldvorming dat bepaald is door de institutionele
context. Deze houding vereist onderzoek naar de cultureel-ideologische, maar vooral
ook de sociaaleconomische en sociaalpsychologische factoren die in het geheel van
literaire instituties de beeldvorming bepalen. Bij die beeldvorming speelt als
instrument de literatuuropvatting een niet te onderschatten rol. Onderzoek naar de
aard en het gebruik van literatuuropvattingen en hun invloed op de wijze van
kwaliteitstoekenning aan literaire werken kan bijdragen tot een helder inzicht in de
‘productie’ van wat zij noemen het ‘nationale literaire erfgoed’ (p. 19). Van Rees en
Dorleijn sluiten hun bijdrage af met enkele opmerkingen over de wetenschappelijke
en maatschappelijke relevantie en een faseringsvoorstel van hun project.
Verschillende directe reacties en tegenreacties op het voorstel verschenen al in de
twee daaropvolgende jaren (Dorleijn & Van Rees 1994; Heynders 1995; Dorleijn &
Van Rees 1995; Schulte Nordholt & Van Winckel 1995; Van Dijk 1995). In de kritiek
werden vooral bezwaren geformuleerd ten aanzien van de positivistische
benaderingswijze waarbij de interpretatieve aspecten van de reconstructie van
literatuuropvattingen verwaarloosd zouden worden. Vanuit mediëvistisch oogpunt
leggen Dorleijn en Van Rees te veel de nadruk op het ‘nationale’ erfgoed en zij
spreken zelfs heel algemeen over de stabiliteit van de ‘internationale inbedding’ van
oudere literaire periodes. Wat zij hiermee bedoelen, blijft onduidelijk aangezien er
in de door hun bedoelde middeleeuwen geen sprake kan zijn van naties en dus ook
niet van ‘internationaliteit’. Deze woorden leggen mijns inziens de zienswijze bloot
van een aantal moderne literatuurwetenschappers, die aan de ene kant bij hun
onderzoek te zeer de sinds de negentiende eeuw gegroeide nationale eenheden in het
achterhoofd houden en aan de andere kant te weinig rekening houden met de zelfs
regionale verschillen in het grote continentaalwestgermaanse gebied - waartoe het
Nederlandse taalgebied vanuit taalhistorisch oogpunt behoorde. Toch kan de bijdrage
van Van Rees en Dorleijn worden gezien als het
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eigenlijke begin van een eigen uitwerking en een verdere ontwikkeling van Bourdieu's
veldtheorie in het Nederlandse taalgebied.
Rita Schlusemann, Oldenburg
Dijk, N. van, ‘De toekomst van poëtica-onderzoek II. Een repliek’. Spektator
24, (3-4) 1995, 175-182.
Dorleijn, G.J. & C.J. van Rees, ‘Over de integratie van twee benaderingen’.
Spektator 23, (2) 1994, 91-114.
Dorleijn, G.J. & C.J. van Rees, ‘Literatuuropvattingen in het literaire veld, een
toelichtende reactie’. Spektator 24, (3-4) 1995, 183-187.
Dorleijn, G.J. & C.J. van Rees, ‘Literatuuropvattingen: een tussenbalans’. G.J.
Dorleijn & C.J. van Rees (red.), Literatuuropvattingen in het perspectief van
het literaire veld. Den Haag, 1999, 1-29.
Dorleijn, G.J. & C.J. van Rees (red.), De productie van literatuur. Het literaire
veld in Nederland 1800-2000. Nijmegen, 2006.
Heynders, O., ‘De toekomst van poëtica-onderzoek: van een
reconstructieve-institutionele benadering’. Spektator 24, (1) 1995, 3-20.
Oosterholt, J., ‘Hoofdstuk I: Inleiding’. De bril van Tachtig. Het beeld van de
19de-eeuwse Nederlandse dichtkunst. Amsterdam, 2005, 1-18, 251. Herdruk:
Duyvendak, L. & S. Pieterse (red.), Van spiegels en vensters. De literaire canon
in Nederland. Hilversum, 2009, 40-57.
Schulte Nordholt, A. & J. van Winckel, ‘In den beginne was er de literaire tekst.
Contra het literatuurwetenschappelijke veld volgens Van Rees en Dorleijn’.
Forum der Letteren 36, (2) 1995, 98-107.
Verstraeten, P., ‘“Glashelder is het geheel niet”. Opvattingen over betekenis in
het poëtica-onderzoek sinds Oversteegen’. S. Bru & A. Masschelein (red.),
Tijding en tendens. Literatuurwetenschap in de Nederlanden. Gent, 2009, 53-76.
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1993
Herbert van Uffelen: Moderne niederländische Literatur im deutschen
Sprachraum 1830-1990. Niederlande-Studien 6
Münster / Hamburg, LIT
In het jaar 1993 brak de Nederlandstalige literatuur goed door in het buitenland.
Nederland en Vlaanderen waren de gastlanden op de Frankfurter Buchmesse, en een
aanzet tot de doorbraak had stercriticus Marcel Reich-Ranicki al in 1991 gegeven
door Cees Nooteboom uitbundig te prijzen. Er kwam een beleid tot stand voor de
verspreiding van de Nederlandse literatuur in het buitenland en de wetenschap was
alert, bij uitstek in de persoon van Herbert van Uffelen, wiens omvangrijke studie
Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830-1990 op het
moment suprême verscheen: uit het boek blijkt de alertheid waarmee Van Uffelen
de tijd en de actualiteit volgde en hoezeer hij op de hoogte was van het spel dat
overheidsinstanties speelden om een optimale export van de Nederlandstalige
literatuur te garanderen. De uitgave ging in de reeks Niederlande-Studien vergezeld
van twee al even omvangrijke bibliografieën: de Bibliographie der niederländischen
Kinder- und Jugendliteratur in deutscher Übersetzung en de algemenere Bibliographie
der modernen niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung, beide voor
dezelfde periode als de studie.
Deze boeken van Van Uffelen, die je als drieluik moet lezen, waren baanbrekend.
Eerder had de auteur al in diverse tijdschriften en studies - zoals Ons Erfdeel en
publicaties vanuit neerlandici extra muros - over hetzelfde onderwerp
voorgepubliceerd. Via de driedelige Van Uffelen zelf is de receptie van de
Nederlandstalige literatuur in het decennium vóór de publicatie ervan goed te volgen.
En in het betogende deel verbergt de auteur zijn betrokkenheid niet: behalve haar
waarnemen draagt hij ook bij aan de receptie en opinieert hij met veel genoegen.
Delen van de inleiding en ook opmerkingen in het verloop van het boek verraden
het standpunt van Van Uffelen over het gevoerde Nederlandse en Vlaamse
vertaalbeleid: dat was destijds volgens hem veeleer amateuristisch, weinig
gecoördineerd, en het leed nog sterk onder de vooroordelen die men over elkaars
landen had. Dat is trouwens nu eerder storend in het boek, met name het kapittelen
van de Nederlanders, die naar verluidt minachtend omgingen met de Vlamingen en
hun literatuur en uitsluitend handelden vanuit een ‘merkantile[s] Interesse’ (p. 11).
Van Uffelen appelleert vooral aan de Nederlandse Taalunie, die volgens hem op dat
moment te weinig doet aan het propageren van het gemeenschappelijke literaire
erfgoed. Na 1993 is dat inderdaad ten goede gekeerd en is er meer ruimte voor een
gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands literatuurbeleid gekomen. Wat in de studie
dient om dat beleid te beïnvloeden, is historisch interessant, maar te normatief om
vandaag voor zoete koek aan te nemen.
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Deze dwarsigheid, die regelmatig in het boek oplaait, wordt echter ruimschoots
vergoed door het vogelperspectief en de bijzondere inzichten die in de studie
tentoongespreid worden. Van Uffelen is zich wonderwel bewust van de
methodologische keuzes die hij maakt: hij wil het per se niet hebben over de
aanpassingen van een ‘minderheidsliteratuur’ (de Nederlandstalige) aan de doelcultuur
(de Bondsrepubliek) waarin zij terechtkomt, maar over het eigen belang ervan, de
kwaliteiten van de bronliteratuur. Hij wil daarmee voorkomen dat de Nederlandstalige
literatuur als afgeleide van de Duitse fungeert, of misschien beter: als een exotische
variant die louter en alleen bestaat om het eigen (Duitse) literaire spectrum te
vergroten:
Den Stellenwert, den eine Literatur, besonders eine kleinere, in einer
größeren wirklich innehat, kann man nur dann erfassen, wenn man ihre
Eigenständigkeit und Eigendynamik nicht aus dem Auge verliert und nicht
nur die Abhängigkeit, in der sich eine Literatur wie die niederländische
befindet, beschreibt (p. 15).
Dat wil zeggen dat hij zijn terrein afbakent (geen DDR, Oostenrijk of Zwitserland)
en gericht zoekt op plaatsen waar expliciet ingegaan wordt op het belang van de
bronliteratuur: in zekere tijdschriften, over het algemeen die waarin imagologie en
ideologiekritiek een rol speelt. De keuze is expliciet broncultureel gericht, wat
gevolgen heeft voor de analyse van de manier waarop de doelcultuur omgaat met
wat bij haar binnenkomt.
Van Uffelen onderscheidt vier perioden, die worden gedicteerd door de broncultuur
en haar geschiedenis en niet door de vertaalgeschiedenis, die eigenzinniger verloopt
en literatuurhistorische periodiseringen ondermijnt. Hij doet dat bovendien met een
sterk Belgisch accent, waardoor de Belgische losmaking, de taalstrijd en de Belgische
deelname aan de Eerste Wereldoorlog domineren. De eerste periode (1830-1880)
loopt vanaf het onafhankelijke België tot aan de vernieuwing in Nederland; Van
Uffelen besteedt hier veel aandacht aan Hendrik Conscience. De tweede periode
(1880-1914) begint voor hem met de literaire revolutie van de Tachtigers; hij
concentreert zich op de receptie van Multatuli en Gezelle en sluit af met het begin
van de Eerste Wereldoorlog. De derde periode wordt gemarkeerd door de beide
Wereldoorlogen, waarbij de aandacht uitgaat naar de manier waarop de
nationaalsocialisten omgingen met de Nederlandstalige literatuur. De vierde periode
(1945-1990) staat sterk in het teken van het toewerken naar 1993; daar luidt de
centrale, achteraf wellicht ietwat naïef gestelde vraag of de Nederlandse literatuur
‘nach über 100 Jahren der Rezeption’ in Duitsland nu eindelijk als een gelijkwaardige
partner wordt beschouwd - alsof het toch gaat om erkenning en waardering in
Duitsland. Wat de perioden betreft zijn alleen de data 1830 en 1880 niet heel direct
te koppelen aan de Duitse (cultuur-) geschiedenis, de andere (de beladen jaren 1914,
1945 en 1989/1990) verraden nog
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een standaardidee van historisch verloop, alsof literair-historische perioden inderdaad
afgebakend worden door dit soort cruciale jaren in de politieke geschiedenis.
Het drieluik van Van Uffelen is vooral een imposante materiaalverzameling met
talloze verwijzingen en wordt gekenmerkt door een indrukwekkend vermogen om
grotere lijnen te trekken, met name in argumentaties van ideologiekritische aard. Een
vertaalhistorische invalshoek werd niet gekozen, die had de studie ook anders
gemaakt. Om een voorbeeld te noemen: dan was wel degelijk in het betoog vermeld
dat Lina Schneider, die voorkomt als auteur van een Nederlandse
literatuurgeschiedenis in het Duits, onder de naam Wilhelm Berg verantwoordelijk
was voor de eerste vertaling van de Beatrijs (1870). Door de ideologiekritische aanpak
wordt vooral het contemporaine debat over de literatuur geanalyseerd, met
ruimschoots aandacht voor levende tijdgenoten en hun posities. Dat de Beatrijs
vertaald wordt of dat er in Duitse bloemlezingen van de wereldliteratuur vooral
gewezen wordt op Van de Vos Reynaerde, blijft buiten het op (cultuur-)politiek
gerichte betoog. Zo zijn de Blätter für literarische Unterhaltung erg Vlaams gericht
en aangetrokken door de Vlaamse beweging. Ook het tijdschrift Die Grenzboten is
dan erg met de Vlaamse zaak verbonden en spreekt in het tijdperk van het nationalisme
openlijk over de annexatie van Nederland door Duitsland. Hier is de grote aandacht
voor de (cultuur-)politieke context erg vruchtbaar. Maar de koppeling met Vlaanderen
krijgt de grootste aandacht; de keuze voor de tijdschriften is niet gebaseerd op de
mate van representativiteit voor het Duitse taalgebied en evenmin op het belang voor
de Nederlandstalige literatuur als geheel. Dit patroon tekent zich in de studie meer
dan eens af, ook met voordelen overigens: de alinea's over de Alldeutscher Verband,
het debat over Rembrandt of de paragrafen waarin de Duitse cultuurpolitiek wordt
geschetst, zijn buitengewoon relevant. Per slot van rekening is hier op vele plaatsen
nieuw land ontgonnen.
Vanuit Van Uffelen zijn veel studies mogelijk en mogelijk gebleken. Over Verwey
en George valt nog naders te verwachten dat de relatie tussen twee
literatuurgeschiedenissen nader bepaalt; Jaap Grave liet al zien welke vertalers in de
eerste helft van de twintigste eeuw toonaangevend waren, maar er zijn meer
mogelijkheden, zeker ook om bemiddelaars te profileren en netwerken te ontrafelen.
Het drieluik gaf trouwens ook het startsein tot de database die Van Uffelen in Wenen
ontwikkelde onder de noemer ‘Literatur im Kontext’. De verdiensten van de studie
zijn dus groot, met name receptiehistorisch. Via de auteur is een bijzonder enerverende
periode voor de Nederlandstalige literatuur op de voet te volgen. ‘Ook in Duitsland
scheert de Nederlandse literatuur in vertaling geen hoge toppen,’ stelt hij in 1987.
In 1992 is ‘de Nederlandse literatuur [...] in Duitsland niet onbekend meer’. ‘De
belangstelling voor Nederlandse literatuur is in het Duitse taalgebied nog nooit zo
groot geweest,’ luidt het in 1993 en ‘Duitsland is veroverd’ in 1994. Daar midden
tussen bevindt zich het massieve drieluik, prikkelend en wel, en nog altijd voer voor
nieuwe studie en discussie.
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Uffelen, Herbert van, Moderne niederländische Literatur im deutschen
Sprachraum 1830-1990. Niederlande-Studien 6. Münster/Hamburg, 1993;
Bibliographie der modernen niederländischen Literatur in deutscher
Übersetzung 1830-1990. Niederlande-Studien 7. Münster/Hamburg, 1993;
Bibliographie der niederländischen Kinder- und Jugendliteratur in deutscher
Übersetzung 1830-1990. Niederlande-Studien 8. Münster/Hamburg, 1993.

Ton Naaijkens, Utrecht
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1994
Mieke Bal: Reading ‘Rembrandt’. Beyond the word-image opposition.
Second edition
New York / Cambridge, Cambridge University Press
Mieke Bal heeft veel critici. Maar wat men haar ook moge verwijten, zelfs de grootste
criticus zal één ding moeten toegeven: deze vrouw heeft moed. Moed tot vernieuwing.
Haar studie Reading ‘Rembrandt’ (1991) - waarvan in 1994 de tweede druk als
paperback verscheen - is een mijlpaal in de ontwikkeling van de geesteswetenschappen
en maakte van Bal een internationaal icoon van een nieuwe discipline: de
cultuurwetenschap.
Vooral in de Verenigde Staten, waar bijna alle grote kunstmusea een verzameling
zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst bezitten, kreeg Reading ‘Rembrandt’
veel aandacht. Behalve het thema sloeg ook de methodologie aan in het land waar
het campussysteem uitnodigt tot interdisciplinariteit en waar ethische principes vaak
een doorslaggevende factor zijn bij het bepalen van de keuze en de relevantie van
wetenschappelijk onderzoek.
Het is ook geen toeval dat de internationale doorbraak van Bal parallel liep met
een crisismoment in de kunstgeschiedenis. Er leek in de jaren tachtig van de vorige
eeuw nauwelijks nog toekomst voor een vakgebied dat was vastgeroest in eigen
tradities; Hans Belting sprak zelfs van Das Ende der Kunstgeschichte? (1983). Bal
begreep als geen ander dat crisis een unieke kans tot verandering biedt en slaagde er
met haar narratologische benadering in om de discipline in een nieuwe richting te
stuwen.
Bal argumenteerde in Reading ‘Rembrandt’ dat de traditionele scheiding tussen
woord en beeld alsook de geprivilegieerde positie van het verbale boven het
figuratieve tot een problematische beperking van de visie op kunst had geleid. Echt
origineel was dit uitgangspunt niet; Bal ging verder op een weg die door Michael
Fried met Absorption and theatricality (1980) en Norman Bryson met Word and
image (1981) was uitgestippeld. Ook de combinatie met Nederlandse schilderkunst
uit de Gouden Eeuw was niet nieuw, daarin was Svetlana Alpers met The art of
describing (1985) haar voorgegaan. Dankzij haar expertise op het gebied van de
semiotiek, Franse literatuurgeschiedenis en Bijbelexegese was Bal evenwel in staat
om het werk van Rembrandt met teksten van verschillende genres in verband te
brengen en vanuit nieuwe perspectieven te analyseren. Het interdisciplinaire karakter
van haar aanpak werd nog versterkt door een combinatie met inzichten uit de
psychologie, de retorica en genderstudies.
Een beroemd voorbeeld van Bals interdisciplinaire interpretatiemethode is haar
analyse van Rembrandts schilderij Danaë (1636). De traditionele verklaring dat
Rembrandt dit thema koos om een naar voren leunende naakte vrouw te kunnen
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schilderen, kon Bal niet overtuigen. In haar interpretatie stond een ander perspectief
op seksualiteit centraal. Bal wees daartoe op een verschil tussen het verhaal van
Danaë en de manier waarop het schilderij geïnterpreteerd kan worden. Door de blik
van Danaë op het licht van de naderende Zeus te richten, kwam zij volgens Bal in
een positie te liggen die haar bevrijdde van indiscreet voyeurisme. Terwijl de ogen
van de voyeuristische toeschouwer naar Danaë's vagina zoeken, blijft namelijk net
deze plek door de schaduw onzichtbaar. Tegenover de traditionele interpretatie die
op het naakte vrouwenlichaam was gericht, plaatste Bal zodoende een analyse waarin
de noties van onzichtbaarheid en ambivalentie centraal stonden. Anders dan haar
Franse inspiratiebron Derrida, die een dergelijke vorm van de-hiërarchisering had
vergeleken met de vervanging van de fallus door het maagdenvlies, koos Bal voor
een geslachtsvrije metafoor: de navel. Door visuele beelden als teksten te lezen, zocht
Bal naar de ‘navel’ van het schilderij, een detail vaak, dat haar in staat stelde om
traditionele interpretaties te deconstrueren.
De ambitie van Bal ging verder dan alleen het verkrijgen van nieuwe inzichten in
het werk van Rembrandt. Zij beschouwde haar studie als een bijdrage tot de
ontwikkeling van een nieuwe academische discipline: de cultuurwetenschap. In On
meaning-making (1994) bouwde Bal haar theoretische inzichten over visual poetics
verder uit. Dit zou uiteindelijk leiden tot de stichting van de prestigieuze Amsterdam
School for Cultural Analysis (ASCA).
Hoewel zelden wordt betwijfeld dat Bals culturele analyses tot interessante
interpretaties hebben geleid, krijgt zij regelmatig het verwijt dat haar
onderzoeksmethode te subjectief en daardoor onwetenschappelijk is. Dat laatste lijkt
mij onterecht omdat Bal uiterst voorzichtig is in haar analyse en elk nieuw begrip
aan een grondige reflectie onderwerpt. Maar hier staat inderdaad tegenover dat zij
tal van subjectieve verbanden legt waarbij de connectie met de historische realiteit
wordt opgeheven. Bal gaat daarin zo ver dat ze de naam Rembrandt provocatief
tussen aanhalingstekens zet. Of een schilderij nu wel of niet een origineel is, speelt
in haar werk geen enkele rol meer. Het schilderij is immers een ‘culturele tekst’,
waarbij de receptie en niet langer het auteurschap centraal staat. Niet de historische
context, maar de maatschappelijke framing van het thema is dus bepalend bij Bals
culturele analyse.
Problematischer dan de vraag naar de wetenschappelijke status van haar werk is
het gevaar dat bij een al te enthousiaste neiging tot interdisciplinariteit het belang
van vakmanschap uit het oog wordt verloren. Wie Bal leest, krijgt het gevoel dat zij
haar cultuurwetenschappelijke model als een alternatief voor traditioneel
wetenschappelijk onderzoek positioneert en niet als een aanvulling of een correctie
hierop. Toch is het geen toeval dat Bal net op die gebieden zo inspirerend werkt,
waar zij over een stevige ‘traditionele’ kennis beschikt: Franse literatuurgeschiedenis,
Bijbelexegese, narratologie, Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Haar
poging in het artikel ‘Interdisciplinary Narratology’ om het writing
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culture debate in de antropologie vanuit narratologisch perspectief te deconstrueren,
getuigt daarentegen van een ontstellende naïviteit betreffende de complexiteit van
een vakgebied waarin zij duidelijk niet over de vereiste expertise beschikt. Haar
suggestie dat andere culturen op een neutrale(re) manier beschreven kunnen worden
door de realiteit van de beschreven en beschrijvende instanties tijdelijk tussen haakjes
te zetten en eenvoudigweg te doen alsof zij niet bestaan, biedt geen oplossing voor
de politieke, geschiedkundige en sociale problematiek waar de antropologie al
decennia lang mee worstelt. In tegendeel, het reduceert etnografie tot het schrijven
van verhaaltjes. Zo blijkt dat Bals cultuurwetenschappelijke model zonder een stevige
‘traditionele’ basiskennis wegzinkt als in drijfzand.
Het belang van Bal ligt dan ook niet zozeer in de uitbouw van een alternatief
cultuurwetenschappelijk model maar primair in haar moed om artificiële barrières
tussen academische disciplines neer te halen en in haar creativiteit om vanuit
verschillende invalshoeken tot nieuwe inzichten te komen. Ook wie niet meteen
warm loopt voor haar culturele analyse kan niet ontkennen dat de roep tot
interdisciplinaire samenwerking dankzij Bal immens aan overtuigingskracht heeft
gewonnen. Weinig studies vormen dan ook een sterker argument voor
interdisciplinaire vernieuwing in de geesteswetenschappen dan Reading ‘Rembrandt’.
Jeroen Dewulf Berkely
Bal, M., On meaning-making. Essays in semiotics. Sonoma/California,
Polebridge.
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1995
Woordenlijst Nederlandse taal
‘Spellingshervorming?’ vroeg de dichter Martijn Brekel, die had meegeluisterd. ‘Wat
wordt het nou? Besse-sap of bessen-sap?’
‘Bes-sén-sap, met een n.’
‘Maar het blijft natuurlijk panne-koek.’
‘Nee, nee,’ zei de staatssecretaris, ‘het wordt pan-nén-koek. Met een n. Omdat het
meervoud van pan pannen is. Het is gewoon een kwestie van logica.’
Nu liep Brekel rood aan.
‘Dat meen je niet!’ riep hij met ingehouden woede. ‘Dat is volkomen onzin. Je
hoort toch een stomme e. Pan-ne-koek, dat is wat je hoort!’ [...]
‘Dan wordt het dus ook klot-én-weer,’ klonk het vanuit de achterste gelederen.
‘Nee, nee,’ riep Muisjes met ingehouden stem, ‘het wordt klot-e-weer. Kloteweer
met een e en zonder n.’
‘Maar het meervoud van kloot is toch kloten?’
‘Jawel, maar kloten is in dit geval geen zelfstandig naamwoord. Het is hier een
zogenaamd versterkend voorzetsel. Net als in be-re-goed of in reu-ze-leuk.’
‘En daarom moeten wij voortaan ook reu-ze-zwaai schrijven?’
‘Nee, want hier gaat het juist wel om het meervoud. Een reus, twee reuzen. Dus:
reu-zen-zwaai met een n! Begrijp dat nou eens!’ (Pam 1997, p. 139).
In vergelijking met andere talen zoals het Engels en het Deens zijn de
spellingprincipes van het Nederlands relatief eenvoudig. De
foneem-grafeemcorrespondenties zijn vrij regelmatig, de morfologische spellingregels,
zoals het principe van gelijkvormigheid en het principe van analogie, zijn consistent
en de gevallen waar deze niet geldig zijn, zijn gemakkelijk af te bakenen. Weliswaar
maken zelfs geoefende spellers soms fouten in het juiste gebruik van bijvoorbeeld
bevestigt en bevestigd en van word en wordt. Correct spellen is hier een kwestie van
grammaticaal inzicht.
Er zijn echter een aantal probleemgevallen die in de vorige spellinghervorming
en de Woordenlijst van 1954 onvoldoende opgelost zijn en daarom aanleiding tot
ontevredenheid hebben gegeven. De tijd tussen 1954 en 1995 werd bepaald door
verschillende elkaar opvolgende spellingcommissies met soms vergaande voorstellen
tot herziening van de spelling. Het uiteindelijke resultaat is echter vrij behoudend.
Apart van de verwijdering van inconsequenties bevat de Woordenlijst
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1995 gewijzigde richtlijnen voor de tussenklanken -e(n)- en -s- in samenstellingen,
voor de spelling van leenwoorden en de spelling van geografische namen, voor het
gebruik van het trema en het liggend streepje en ten slotte de afbreking aan het eind
van een regel.
De bedoeling van iedere verbetering van de spellingregels is idealiter de
woordenlijst overbodig te maken zodat je niet zoals Frits Droogstoppel in de Max
Havelaar aan het schrijfwerk wordt gezet omdat je ‘een lystje van woorden die met
twee e's geschreven worden’ hebt (Multatuli 1992, p. 30). Het probleem van Frits is
al lang opgelost en men heeft geen lijstje meer nodig, maar geldt dat ook voor de
hier behandelde spellingkwesties, in het bijzonder de spelling van leenwoorden en
de tussenklanken?
Ook na de afschaffing van de toegelaten spelling ten gunste van de voorkeurspelling
van de 1954-regeling bleef de spelling van veel leenwoorden onvoorspelbaar, vooral
met betrekking tot de c/k-kwestie. Je moet instructie, significantie schrijven, maar
elektrisch, vakantie. Met de keuze voor de voorkeurspelling is de traditie bepalend
voor de spelling van zulke woorden. De schrijver moet gewoon onthouden hoe deze
woorden geschreven worden, er kunnen geen regels gegeven worden. In het vervolg
zullen alleen de problemen in verband met de spelling van de tussenklank behandeld
worden.
Een eigenaardigheid van het Nederlands is dat de n in de onbeklemtoonde
verbinding -en in veel regio's niet uitgesproken wordt in spontane spraak, dat blijkt
vooral bij het meervoud van de substantieven (dagen) en in de vervoeging van het
werkwoord (komen, gekomen), de uitspraak valt dus samen met de -e van bijvoorbeeld
de adjectiefflexie (groene). Deze regeling van -en versus -e veroorzaakt in het
algemeen geen spellingsproblemen omdat het om de spelling van welgedefinieerde
grammatische categorieën gaat. Anders met de tussenklank -e(n)- waar het moeilijk
is te bepalen of er -en- of -e- moet worden geschreven. De spelling van deze
tussenklank, die historisch gezien in veel gevallen een oud stamsuffix of een oude
genitiefuitgang is, werd in de Woordenlijst 1954 geregeld op de manier dat er -enmoest worden geschreven als er een duidelijk meervoudige inhoud bij kon worden
verstaan, in de overige gevallen schreef je gewoon -e-. Daarom ganzenhoeder versus
ganzepen. Omdat deze regel in veel gevallen subjectief toegepast kon worden, werd
de semantische regel van 1954 in 1995 vervangen door een vormelijke regel: schrijf
-en- als het eerste lid van de samenstelling een substantief is dat uitsluitend een
meervoud op -en heeft. Deze regel wijzigde de schrijfwijze in veel woorden:
brieveweger werd brievenweger (naast briefweger) en spreeuwenest werd
spreeuwennest. Zoals het citaat van de roman De herenclub van Max Pam laat zien,
heeft de nieuwe regel veel commotie veroorzaakt omdat hij in veel gevallen
contra-intuïtief was of tegen de traditie indruiste, vergelijk panne(n)koek in het citaat.
De nieuwe hoofdregel lijkt eenvoudig, maar de duivel zit in de details. Een
toevoeging tot de hoofdregel zegt dat je toch -en- moet schrijven als het eerste lid
een vrouwelijke nevenvorm is met een toonloze e-suffix, zoals agente. Het heet dus
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agentenuniformrokje zelfs al heeft agente een meervoud agentes en zelfs al hebben
de agenten het niet zover gebracht dat ze soms rokjes dragen. Agente-uniformrokje
had toch ook gekund. Daarentegen moet je lindeboom schrijven want linde eindigt
weliswaar ook op -e, al is een linde natuurlijk geen vrouw. Dus lindeboom, maar
beukenboom en eikenboom, want een beuk of een eik eindigt duidelijk niet op -e en
het meervoud is -en. ‘Het is gewoon een kwestie van logica’, zegt de staatssecretaris
in de roman, maar heb je al schrijvend de tijd om daarover na te denken?
Er zijn uitzonderingen waar je tegen de hoofdregel in -e- moet schrijven, waarmee
afbreuk wordt gedaan aan het beoogde vormelijk karakter van de regel, namelijk als
het eerste lid enig in zijn soort is zoals Koninginnedag (maar koninginnensoep),
zonnewijzer, als het eerste lid een versterkende betekenis heeft zoals het reuzeleuk
in het citaat, reuzegroot (maar reuzengestalte) en eindelijk in versteende of niet
herkenbare samenstellingen zoals kakebeen en flierefluiter. Berucht geworden is de
- inmiddels in 2005 opgeheven - zogenaamde fauna-floraregel: als het eerste lid een
dierennaam en het tweede lid een plantkundige aanduiding is, moet je -e- schrijven:
paardebloem, kattekruid.
Bij de twee hier behandelde spellingsproblemen heeft de spellingshervorming in
1995 geen oplossing gebracht, maar bij de tussenklanken een onhanteerbaar
regelapparaat opgesteld dat in de praktijk veel fouten veroorzaakt. De spellingchecker
blijft je beste vriend.
Niels-Erik Larsen, Kopenhagen
Multatuli, Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche
handelmaatschappy. Annemarie Kets (red.). Assen/Maastricht, 1992.
Pam, Max, De herenclub. Roman. Amsterdam, 1997 (geraadpleegd: derde druk
2005).
Woordenlijst Nederlandse taal. Den Haag/Antwerpen 1995 (geraadpleegd:
vierde oplage 1996).
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1996
Dirk de Geest: Literatuur als systeem, literatuur als vertoog.
Bouwstenen voor een functionalistische benadering van literaire
verschijnselen
Leuven, Peeters
De in 1996 onder de titel Literatuur als systeem, literatuur als vertoog gepubliceerde
teksten maakten oorspronkelijk deel uit van de Habilitations-proef die Dirk de Geest
in 1993 aflegde. De Geest formuleert daarin theoretische en methodologische
voorstellen tot het overbruggen van een volgens hem bestaande kloof tussen
literatuurwetenschappelijke theorievorming en literair-historische praktijk. De
bouwstenen voor de gepresenteerde benadering, die als functionalistisch, systemisch
en discursief geïntroduceerd wordt, zijn enerzijds afkomstig uit een
systeemtheoretische context: ‘de polysysteemtheorie (Itamar Even-Zohar, Gideon
Toury en José Lambert), het constructivistische systeemmodel van Siegfried Schmidt,
en de sociologische systeemtheorie van Niklas Luhmann’ (p. 2). Anderzijds wordt
een beroep gedaan op Michel Foucaults concept van discursiviteit, ondanks het feit
dat zijn omgang met sociale en historische fenomenen onder andere door Schmidt
en Luhmann werd afgewezen.
De probleemstelling van het boek wordt vanuit de paradoxale bevinding ontwikkeld
dat literatuurgeschiedenis noodzakelijk, maar onmogelijk is. Omdat de literaire
realiteit niet volledig gerepresenteerd kan worden, moet selectie plaatsvinden. Deze
gaat echter bijna onvermijdelijk gepaard met reductie en met waardeoordelen van
de literatuurhistoricus. Daartegenover pleit De Geest ervoor het literaire systeem met
zijn processen van canonisering, marginalisering en censuur in kaart te brengen,
waarbij waardeoordelen en selectiemechanismen beschreven en verklaard moeten
worden. Op deze manier zou men de complexiteit en tegenstrijdigheden van het
literaire verleden meer recht doen.
De Geest toetst verschillende systeembenaderingen van de literatuur op hun
bruikbaarheid voor zijn doeleinden. De polysysteemtheorie van Even-Zohar
beschouwt literatuur als complex systeem met een open, heterogene structuur. Het
literaire systeem onderhoudt enerzijds relaties met andere culturele en
maatschappelijke systemen en bestaat anderzijds zelf uit diverse subsystemen. Dit
theoretische model biedt volgens De Geest de mogelijkheid om een groot aantal
feiten te bestuderen waaraan de literatuurwetenschap tot dan toe nauwelijks aandacht
besteed had, maar is methodologisch niet voldoende uitgewerkt.
De bespreking van de constructivistische benadering van Siegfried J. Schmidt
maakt, vooral vanuit hedendaags perspectief, duidelijk hoe beslissend de invloed
van diens studie Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18.
Jahrhundert (1989) voor een sociologisch georiënteerde literatuurgeschiedschrijving
was. Schmidt beschrijft literatuur als een zelfreferentieel en zelforganiserend, hoewel
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niet per se gesloten systeem. De Geest maakt vooral kritische kanttekeningen bij de
door Schmidt aangebrachte scherpe binaire scheiding tussen systeem en Umwelt en
bij de beperking op een kwantitatieve aanpak waarbij elke vorm van
discoursonderzoek afgewezen wordt.
Het systeembegrip van Piaget, dat totaliteit, transformatie en autoregulatie als de
drie wezenlijke eigenschappen van een systeem definieert, impliceert volgens De
Geest een dynamisering van het systeembegrip die de mogelijkheid opent om de
historiciteit van literaire systemen te beschrijven. Met behulp van het semiotisch
vierkant van Greimas lukt het De Geest op een vernieuwende en overtuigende manier
de basistegenstellingen ‘systeem’ versus ‘Umwelt’ (sensu Luhmann) respectievelijk
‘identiteit’ versus ‘alteriteit’ open te breken. De toevoeging van de contradictorische
equivalenten ‘niet-Umwelt’ versus ‘niet-systeem’ respectievelijk ‘niet-alteriteit’
versus ‘niet-identiteit’ maakt het mogelijk schemerzones en spanningen tussen de
domeinen in synchroon en diachroon opzicht in kaart te brengen.
Luhmann begrijpt sociale systemen als zinsystemen die gericht zijn op de reductie
van complexiteit en contingentie. Zijn ‘stelling dat sociale systemen uitsluitend
bestaan uit aan elkaar gerelateerde communicaties’ (p. 160) is volgens De Geest in
zoverre problematisch dat Luhmann de specifiek discursieve dimensie van uitingen
min of meer buiten beschouwing laat. Wat deze betreft, doet De Geest daarom een
beroep op de discourstheorie van Michel Foucault. Op deze basis wil hij ‘literaire
systemen bestuderen als specifieke types van vertogen, die nader gestructureerd
worden door middel van welbepaalde ordeningsprincipes’ (p. 167). Hierbij wordt
een nauw verband tussen discursiviteit en normativiteit verondersteld. Om aan te
tonen dat zijn verfijning van de analysemethode, waardoor expliciete en impliciete
poëtica geconfronteerd kunnen worden, een adequatere reconstructie van de
literair-historische situatie mogelijk maakt, verwijst De Geest naar de literatuur in
Vlaanderen tijdens de tweede wereldoorlog, waarvan met de op ethische maatstaven
gebaseerde indeling in ‘goed’ of ‘fout’, collaboratie- of verzetsliteratuur, in het
verleden een sterk vertekend beeld geschetst werd. Dat een functionalistische
benadering in staat is de ambivalenties en spanningen binnen een literair systeem
bloot te leggen, toont de in 1997 verschenen studie Collaboratie of Cultuur? Een
Tijdschrift in Oorlogstijd in Vlaanderen aan, waarin De Geest samen met E.
Vanfraussen, M. Beyen en I. Mestdagh resultaten van een onderzoeksproject over
literaire productie en literaire kritiek in Vlaanderen tussen 1940 en 1944 presenteert.
Het concept ‘systeem’ voert De Geest aan het begin van het boek in een heuristische
zin als ‘zoeklichttheorie’ in (p. 28). Tot besluit stelt hij deze positie bij ‘in de richting
van een meer “realistische” opvatting van systemen’ (p. 192). In plaats van een
constructivistische benadering kiest hij voor een ‘reconstructie’ als
onderzoeksperspectief, waarbij de begrippen ‘systeem’ en ‘literatuur’ niet bij voorbaat
vastliggen, maar in de loop van de discoursanalyse moeten worden afgebakend.
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Juist ‘het feit dat de systeemtheorie in staat is de complexiteit van de literaire
verschijnselen accuraat te articuleren, zou haar zwakste punt kunnen zijn’ aldus P.
Peeters in zijn recensie (SpL 38, 1996, pp. 356-359, hier p. 358). Op deze manier
zou een uiterst genuanceerd maar misschien ook onherkenbaar beeld van het literaire
systeem gecreëerd worden. Als het grootste probleem van De Geests model beschouwt
Peeters echter dat van de representativiteit. Hij vraagt zich af hoe de systemische
representativiteit van uitspraken bepaald wordt en hoe de representativiteit van een
literair-historisch verhaal kan worden vastgesteld dat zijn waarheidsaanspraak niet
meer aan ‘de adequatie tussen de historische realiteit en de historiografische
beschrijving’ (Peeters, p. 359) wil ontlenen, maar op zijn eigen coherentie en de
consensus tussen vakgenoten over zijn representativiteit steunt. Dat geldt volgens
mij echter ook voor de traditionele literatuurgeschiedschrijving. De grote theoretische
en methodische winst van De Geests aanpak bestaat juist daarin, dat ‘literatuur’ niet
als Vorverständnis van de onderzoeker verondersteld wordt, maar dat
selectiemechanismen en waardeoordelen in een discoursanalyse expliciet aan de orde
gesteld worden en het literaire systeem in zijn complexiteit en tegenstrijdigheid in
kaart wordt gebracht, waarbij er telkens gedifferentieerd wordt tussen het
begrippensysteem van de onderzoeker en datgene van de onderzochte systemen.
Vooralsnog leent De Geests benadering zich eerder voor kleinschalig onderzoek
dan voor literair-historische overzichtswerken. Dit zou een verklaring ervoor kunnen
zijn dat De Geest op 17 januari 1997 in de Ridderzaal de openingslezing bij de
studiedag ter voorbereiding van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur mocht
houden, maar uiteindelijk niet formeel betrokken was bij de uitvoering van dit project.
Toen mijn collega's letterkundigen uit de Duitse universitaire Neerlandistiek en ik
enkele jaren geleden het plan opvatten om een beknopte Niederländische
Literaturgeschichte (2006) voor onze studenten en een in de Nederlandse literatuur
geïnteresseerd Duits publiek te schrijven, waren we er ons terdege van bewust dat
we dit project niet zonder selectie en reductionisme zouden kunnen realiseren. Daarbij
stelden we ons echter niet in eerste instantie de vraag ‘Mag ik spreken’, waarmee
De Geest zijn openbare les opende (p. 197), maar de vraag ‘Mag ik zwijgen?’. Want
vanuit extramuraal perspectief is met het oog op onze studenten het weglaten en
daarmee het ‘verzwijgen’ van grote delen van de Nederlandse literatuurgeschiedenis
een wellicht nog nijpender probleem dan de methodisch verantwoorde presentatie
van datgene waarover uiteindelijk wel gesproken wordt.
Maria-Theresia Leuker, Keulen

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

110

1997
Dirk de Geest & Hendrik van Gorp (red.): Extra muros, langs de
wegen. Opstellen voor Marcel Janssens ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar Nederlandse en Europese letterkunde aan de
Katholieke Universiteit Leuven
Leuven, Universitaire Pers Leuven
Vijftien jaar na verschijnen lijkt Extra muros, langs de wegen, de bundel opstellen
die Marcel Janssens in 1997 kreeg aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar
Nederlandse en Europese letterkunde aan de KU Leuven, een beginpunt geweest van
de internationaliseringstendens in de neerlandistiek die vooral in de laatste jaren een
steeds prominentere rol speelt. De bundelredacteuren wezen in hun inleiding op
Janssens' indrukwekkende extramurale staat van dienst als ‘rondreizend ambassadeur
van de Universiteit Leuven en van de Nederlandse cultuur’. Die hoedanigheid stelden
De Geest en Van Gorp centraal in de bundel:
Omdat precies die intense activiteit ‘extra muros’ voor de buitenwereld
hier grotendeels onopgemerkt is gebleven, hebben wij gemeend aan dit
huldealbum een exotisch tintje te moeten geven. In plaats van een aantal
opstellen van Marcel Janssens te bundelen - dat doet de gevierde zelf wel
- of voor de zoveelste maal zijn directe collega's aan het woord te laten,
worden in Extra muros, langs de wegen uitsluitend bijdragen van
vooraanstaande Neerlandici uit het buitenland gebundeld. Meer dan wie
ook hebben zij het belang van de buitenlandse reizen en colleges van
Marcel Janssens aan den lijve ondervonden. Daarenboven illustreren zij
de hechte band die bestaat tussen het thuisland van de Neerlandistiek en
de zogenaamde ‘diaspora’ (om een geliefde uitdrukking van Janssens te
gebruiken), door in hun opstellen speciaal aandacht te besteden aan die
interculturele contacten en de lotgevallen van de Nederlandse literatuur
in het buitenland.
‘De buitenwereld hier’, ‘een exotisch tintje’, ‘uitsluitend bijdragen van vooraanstaande
Neerlandici uit het buitenland’, ‘het thuisland van de Neerlandistiek’: het is duidelijk
dat de binnen- en buitenmuurse neerlandistiek anno 1997 nog allesbehalve
vanzelfsprekend communicerende vaten waren. Intra was intra en extra was extra,
en ontmoetingen waren exotisch. Marcel Janssens was een buitenbeentje die bruggen
bouwde van binnen naar buiten. Als vliegende Vlaming en man met een missie legde,
verstevigde, verdiepte en faciliteerde hij contacten met de buitenlandse neerlandistiek
in Europa, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten en was hij gasthoogleraar in China
en Taiwan. In de afscheidsbundel kwamen neerlandici uit Bulgarije, Hongarije,
Groot-Britannië, de Verenigde Staten en vooral uit Janssens troetellanden Polen en
Zuid-Afrika over de brug, van buiten naar binnen.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

111
Het was een begin en, naast de IVN-colloquia en Neerlandica extra Muros, een
institutionalisering van het internationale contact.
Janssens' reislust kwam niet uit de lucht vallen. Evenals collega-hoogleraar Hendrik
van Gorp kreeg hij tijdens zijn studie germanistiek in Leuven een wijde blik mee
van prof. José Aerts (Albert Westerlinck), die hen inwijdde in de internationale
literatuurwetenschap en bij wie beiden promoveerden. Janssens werd hoogleraar
Nederlandse en Europese letterkunde, Van Gorp hoogleraar algemene en vergelijkende
literatuurwetenschap in Leuven. Daarmee lagen de zwaartepunten in hun colleges,
onderzoek en publicaties anders, maar ze hadden gemeen dat ze graag geografische
en disciplinaire grenzen overschreden. Waar de eerste intramuraal vooral publiceerde
over Vlaamse en Nederlandse literatuur en literaire kritiek, en extramuraal de
Nederlandstalige literatuur en cultuur uitdroeg, profileerde de tweede zich binnen
en buiten de taal- en landsgrenzen op het gebied van de internationale
literatuurwetenschap, genrestudie en vertaalwetenschap. Als visiting professor,
congresspreker en gastdocent in Europa en de Verenigde Staten legde ook hij
waardevolle wetenschappelijke contacten.
Van Gorps Lexicon van literaire termen (eerste druk 1980) groeide via met
wisselende medewerkers herziene, uitgebreide en geactualiseerde herdrukken (de
achtste verscheen in 2007) uit tot hét Nederlandstalige standaardwerk op zijn gebied
en een onmisbare up-to-date vraagbaak voor literatuurstudenten en -onderzoekers.
Via een verfijnd verwijssysteem kan er op vele manieren door de
literatuurwetenschappelijke terminologie - van de klassieke tot de meest recente heen worden gehinkeld op een manier die aan Cortázars Rayuela doet denken, waarbij
achtergronden en verbanden duidelijk worden en allerlei begrippen een eigen ‘verhaal’
krijgen.
Het genreonderzoek mondde uit in boeken over de populaire genres van de
picareske (Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een
antigenre, 1978) en de gothic novel (De romantische griezelroman [gothic novel].
Een merkwaardig rand-verschijnsel in de literatuur, 1998). Het zijn voorbeeldige
studies die vanuit een internationaal perspectief de geschiedenis en typologie van
beide genres in kaart brengen, met hun literaire voorgeschiedenis en naleven, en een
veeltalige schat aan primaire en secundaire bronnen ontsluiten.
Zijn internationale oriëntatie en veelvuldige omgang met vertalingen en
bewerkingen tijdens zijn genreonderzoekingen lijken een verklaring voor Van Gorps
geleidelijk groeiende belangstelling voor vertaalstudies en de overgang van een
structuralistische naar een meer intertekstuele en functionalistische
literatuurbenadering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Under construction: links
for the site of literary theory (2000), de huldebundel die hij ontving bij zijn afscheid
als hoogleraar, Engels- en Franstalig is, veel buitenlandse bijdragen telt en naast de
traditionele afdelingen Narratology en Hermeneutics ook de afdelingen Translation
Studies en Literary Dynamics bevat.
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Vanuit extramuraal perspectief gezien vertegenwoordigen Marcel Janssens en Hendrik
van Gorp twee wegen waarlangs de intramurale academische wereld zich buitenmuurs
kan manifesteren: door het als specifiek eigen beschouwde binnenmuurse naar buiten
te brengen en door wat binnen en buiten verbindt zowel binnen- als buitenwaarts uit
te dragen. De internationalisering en interdisciplinariteit die de huidige neerlandistiek
nastreeft lijkt die wegen te integreren. Het specifiek eigene wordt naar buiten gebracht
in een internationale context en internationale fenomenen worden aan het specifiek
eigene gerelateerd. De disciplinaire scheiding tussen Nederlandstalige literatuur en
algemene literatuur(wetenschap) vervaagt daardoor. Een internationale en
interdisciplinaire wisselwerking en kruisbestuiving blijken vruchtbaarder. Daarmee
wordt intra- en extramuraal niet meer dan een louter geografisch onderscheid.
Sinds de verschijning van de afscheidsbundels voor Janssens en Van Gorp is de
internationaliseringstendens steeds manifester geworden. De uitwisseling en
samenwerking tussen intra en extra zijn aanzienlijk toegenomen, evenals het aantal
‘gemengde’ congressen, projecten en publicaties, en Neerlandica extra Muros heet
sinds 2008 Internationale neerlandstiek. De geslagen bruggen worden inmiddels van
beide zijden betreden en een extramurale neerlandicus is niet langer exotisch. Dat
was nog niet eens zo lang geleden anders.
Arie Pos, Porto
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1998
Matthias de Vries, L. te Winkel et al. (red.): Woordenboek der
Nederlandsche taal
's-Gravenhage / Leiden, Martinus Nijhoff / Brill, 1864-1998
134 jaar na de eerste aflevering in 1864, circa 150 mensen over vijf generaties, 686
afleveringen, 40 banden, zo'n 45.000 pagina's, circa 400.000 woorden, meer dan 1,6
miljoen citaten uit ruim 12.000 bronnen. Imponerende cijfers... op basis hiervan
wordt het WNT doorgaans als het grootste woordenboek ter wereld beschouwd. Maar
wat voor een woordenboek tekent zich achter deze cijfers af?
Verschillende definities zijn er van het WNT. Het WNT is een wetenschappelijk
a. eigentijds (= negentiende-eeuws) woordenboek met een terugblik in het verleden
tot 1637;
b. idem tot 1580;
c. historisch woordenboek van de Nederlandse woordenschat vanaf 1500 tot in
de eigen tijd (1975);
d. historisch woordenboek voor het Nederlands in de periode 1500-1921.
(vergelijk Moerdijk 1994, p. 5)
Dit is geen meerkeuzevraag, maar deze definities zijn allemaal van toepassing op
het WNT: elke definitie kan gerelateerd worden aan een bewerkingsfase van dit
woordenboek, dat een rijke ontstaansgeschiedenis heeft.
In de romantiek was er een groeiende belangstelling voor de eigen cultuur en taal.
In de meeste Europese landen gingen grote lexicografische ondernemingen van start,
zo ook in het Nederlandse taalgebied (vergelijk het Middelnederlandsch Woordenboek
[MNW] en het WNT). Met het WNT wilde men een taalmonument oprichten waarin
het Nederlands in z'n volle rijkdom geïnventariseerd en beschreven wordt. Midden
negentiende eeuw begonnen de voorbereidingen (= uitwerken van een uniforme
spelling) en werkzaamheden (= verzamelen van bronmateriaal) onder leiding van
Matthias de Vries die oorspronkelijk een op literaire bronnen gebaseerde beschrijving
van het Nederlands van zijn tijd voor ogen had met het verleden in functie van het
heden: de oorsprong en de ontwikkelingsgeschiedenis van woorden moesten bijdragen
tot de verklaring van de eigentijdse taal. Hierbij hanteerde De Vries eerst 1637
(verschijning Statenbijbel) als begindatum. Maar al in de aanvangsfase werd de
begingrens verlegd naar 1580 (begin renaissance met herleving van de Nederlandse
literatuur), zodat de ‘schatten’ van het Nederlands beter tot hun recht kunnen komen
(zie definitie a-b).
Na de dood van De Vries (1892) werd de opzet echter sterk gewijzigd: het verleden
ging een centrale rol innemen en werd een doel op zich: om te laten zien hoe het
lexicon zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Vandaar dat de
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begingrens nog verder - naar 1500 (zie definitie c) - werd opgeschoven (= aansluiting
bij het MNW dat de Nederlandse woordenschat van 1250-1550 beschrijft). Naarmate
de bewerking langer duurde, werd het bronmateriaal uitgebreider. Ten slotte dreigde
het uit de hand te lopen. Het werd noodzakelijk een vaste eindgrens te stellen: in
1976 werd besloten om in (ontbrekende delen van) het WNT geen materiaal op te
nemen van ná 1921 (zie definitie d).
Uiteraard zijn er lacunes, als gevolg van het gegeven dat er lange tijd niet een
vaste begin-/einddatum van de te beschrijven periode was, en van de tussentijdse
wijziging van de opzet. Het eindresultaat: in de eerste woordenboekdelen zijn de
glorieuze Gouden Eeuw en de negentiende eeuw bijvoorbeeld uitgebreid bewerkt,
terwijl andere eeuwen zoals de zestiende en achttiende pas in de latere
woordenboekdelen tot hun recht komen.
Van de alfabetisch geordende trefwoorden worden de grammaticale kenmerken,
de herkomst, het gebruik in afleidingen, samenstellingen, verbindingen, uitdrukkingen
en spreekwoorden aangegeven. De chronologisch gerangschikte betekenissen zijn
met citaten geïllustreerd waardoor de gegevens controleerbaar zijn. Het WNT bevat
alle woorden, aangetroffen in het verzamelde geschreven bronmateriaal. Woorden
uit de informele spreektaal staan er zo veelal niet in. Ook ontbreken woorden die
opkwamen nadat de betreffende aflevering was verschenen (bijvoorbeeld het woord
computer; eerste datering in geschreven taal: jaren 1960 - verschijning betreffende
aflevering: al begin jaren 1900). De trefwoorden kunnen echter niet alleen woorden
zijn, maar ook kleinere eenheden zoals voor- en achtervoegsels, bijvoorbeeld het
prefix ge- (zie een uitvoerig artikel in Deel IV, G - GITZWART).
Enerzijds is het bijzonder dat het WNT op een eigen materiaalverzameling is
gebaseerd, anderzijds kleven er ook problemen aan. Het bronmateriaal groeide niet
alleen lange tijd mee met het woordenboek in wording, maar het werd veelal niet
systematisch bijeengebracht en niet uniform verwerkt. Zo variëren de beschikbaarheid
en toegankelijkheid van de bronnen (bijvoorbeeld verantwoorde tekstedities) per
woordenboekdelen en per behandelde eeuw.
Bovendien is de aard van het bronmateriaal ook niet onveranderd gebleven. Toen
het karakter van het WNT van eigentijds in historisch veranderde, werden de
verzamelingsprincipes ook gewijzigd: de nadruk lag niet meer uitsluitend op literaire
bronnen zoals in de eerste woordenboekdelen. In de latere delen zijn alle tekstsoorten
(dus ook niet-literaire teksten) vertegenwoordigd. Dit alles resulteerde in een zekere
onevenwichtigheid in de materiaalverzameling, waardoor ook het WNT een hybride
karakter kreeg. Het WNT-project vorderde langzaam. Tijdens de bewerking waren
er perioden met tekort aan medewerkers en financiele middelen. Maar we kunnen
ook de calculatiefout in de bewerkingsduur en omvang niet over het hoofd zien: De
Vries had oorspronkelijk 25 jaar en een omvang van zes à zeven banden in gedachten.
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Ondanks de minpunten wordt dit woordenboek onbetwist beschouwd als een
onschatbaar cultureel monument, een bevestiging van de culturele identiteit. Het
maatschappelijk belang ervan is verder dat het een belangrijke basis is (geweest)
voor woordenboeken van het moderne Nederlands, zo ook voor de Grote Van Dale.
Het WNT is bovendien veelal ook een geschikte bron van informatie voor taalkundig
onderzoek. Zo is het bijvoorbeeld een uitstekend hulpmiddel geweest bij een groot
deel van mijn promotieonderzoek naar het prefix ge-. De informatie onder het
trefwoord ge- bleek zeer nuttig voor het in mijn proefschrift op de beschikbare
vakliteratuur gebaseerde algemene overzicht van de ontwikkeling van de
woordvormingspatronen met ge-. Het WNT kon ik echter niet alleen als secundaire,
maar - door het rijke voorbeeldmateriaal uit de eigen materiaalverzameling - ook als
primaire bron (= een verwerkt en gesystematiseerd corpus) gebruiken. Op basis
daarvan kon ik bijvoorbeeld vaststellen dat de uitdrukking (iemand) laten geworden
die in de vakliteratuur doorgaans als rest van het Middelnederlandse negatief polair
ge- wordt beschouwd, maar die in het hedendaags Nederlands niet meer uitsluitend
samen met een negatiepartikel wordt gebezigd, ook al in de zeventiende eeuw niet
meer als negatief polair werd ervaren. Het enige waarbij ik minder baat had van het
WNT als corpus, was het onderzoeksdeel dat zich richtte op de ontwikkeling van de
ge-+werkwoordstamafleidingen van het type geblaf. Vanwege de onevenwichtigheid
van het WNT-materiaal kon ik dit woordenboek hier slechts als controlemateriaal
gebruiken. De analyse zelf heb ik aan de hand van een eigen materiaalverzameling
uitgevoerd.
Het WNT is niet alleen voor taalkundigen onmisbaar, maar voor iedereen
(letterkundigen, historici enzovoort). die bezig is met de studie van oude teksten.
Zelfs voor niet-professionelen (bijvoorbeeld kruiswoordpuzzelaars) is het een bron
van kennis. De fotografische herdruk die al voor de voltooiing in 1993 op de markt
gebracht werd, vond volgens Moerdijk (1994, p. 1) gretig aftrek bij vijftienhonderd
nieuwe eigenaars.
In 1998 werd de voltooiing uitgebreid gevierd. Dat dit een mijlpaal in de
geschiedenis van de lexicografie van het Nederlands was, blijkt onder andere uit de
voor taalkundige werken ongewoon uitvoerige aandacht in de media en uit de al
begin 1999 gehouden tentoonstelling over de totstandkoming. Na deze datum
verschenen in 2001 de Aanvullingen, drie delen met woorden die nog niet eerder in
het WNT behandeld waren. Al eerder, in 1995, werd het woordenboek als cd-rom
uitgegeven, met herziene versies in 2000 en 2003.
Zsófia Tálasi, Boedapest
Moerdijk, A., Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT).
's-Gravenhage, 1994.
Tálasi, Zsófia, Het Nederlands prefix ge- in historisch perspectief.
‘Ge+werkwoordstam’-afleidingen in grammatica's, woordenboeken en teksten.
Utrecht, 2009.
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1999
Hanna Stouten, Jaap Goedegebuure, Frits van Oostrom (red.):
Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre)
Parijs, Fayard
Een belangrijk gereedschap bij de academische bestudering van literatuur is zonder
twijfel de te boek gestelde literatuurgeschiedenis. Rond 1990 was dit instrumentarium
voor de letteren van de Lage Landen ronduit pover te noemen: er was eigenlijk alleen
maar Knuvelders Handboek, daterend uit de jaren veertig en herzien tot in de jaren
zeventig van de vorige eeuw, maar inmiddels volstrekt ontoereikend, gezien de groei
van de discipline en de diversiteit van benaderingen die de literaire studies overal
ter wereld waren gaan kenmerken. Dat er intra muros snel een vervangende Knuvelder
zou verschijnen, lag niet voor de hand. Voor één enkele persoon was het niet meer
mogelijk een compleet handboek samen te stellen dat recht kon doen aan alle
ontwikkelingen binnen het vak. Uitgevers of universiteiten zagen er geen prioriteit
in, mede doordat de wetenschap juist in deze tijd grote argwaan koesterde tegenover
narrativiteit in de geschiedschrijving. Het ‘grote verhaal’ was verdacht geworden
omdat het de werkelijkheid zou vertekenen, niet-bestaande causaliteit zou suggereren
en oneigenlijke belangen zou dienen. Waren de vroegste literatuurgeschiedenissen
niet geïnspireerd geweest door het nationalisme van de negentiende eeuw? Kon een
nieuwe literatuurgeschiedenis aan die erfenis ontsnappen? Wanneer echter in 1993
onder hoofdredactie van Riet Schenkeveld-van der Dussen het caleidoscopische
overzicht Nederlandse literatuur, een geschiedenis verschijnt, blijkt uit het succes
van het mooi uitgegeven boek dat lezers en gebruikers de academische schroom
jegens de literatuurgeschiedenis niet delen. Hoewel de 151 hoofdstukken de grote
verbanden en diachrone ontwikkelingen vrijwel onbesproken laten, doen ze recht
aan de veelzijdigheid van de vakbeoefening van het moment. Een van de vele
verdiensten van het boek is dat het de discussie over de wenselijkheid en de
haalbaarheid van een omvattende literatuurgeschiedenis nieuw leven inblaast.
Vanuit onverwachte hoek werd in de jaren negentig van de vorige eeuw de impasse
verder doorbroken. Omdat in Frankrijk steeds meer vertalingen van individuele
Nederlandstalige auteurs verschenen, zocht het Literair Produktie- en Vertalingenfonds
naar mogelijkheden om een Nederlandse literatuurgeschiedenis op de Franse markt
te brengen, als context en referentiekader. Het gerenommeerde Parijse uitgevershuis
Fayard was onder zijn directeur Claude Durand gerichte aandacht gaan schenken
aan buitenlandse bellettrie en geschiedenissen van niet-Franse literaturen. De Lage
Landen mochten daarin niet ontbreken. Dat was ook de mening van Hanna Stouten,
hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Sorbonne-Paris IV. Ze had in Parijs de
neerlandistiek tot hoofdvak uitgebouwd en deed
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veel voor de bekendheid van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Afspraken met de
uitgever en het Fonds (dat de vertaling wilde bekostigen) waren snel gemaakt. Met
twee mederedacteuren, Jaap Goedegebuure en Frits van Oostrom, stelde Hanna
Stouten een team van vakgenoten samen dat in de reeks van Fayard voor het eerst
voor een Frans lezerspubliek een doorlopende geschiedenis schreef van de
Nederlandse letteren vanaf het begin tot in de jaren 1990. Dat Herman Pleij, Eddy
Grootes, Riet Schenkeveld-van der Dussen, Willem van den Berg, Ton Anbeek,
Anne Marie Musschoot en de drie redacteurs daarbij tevens de literaire relaties tussen
Frankrijk en de Lage Landen zouden belichten, sprak vanzelf. Zo is uiteraard Olfert
Dapper (1635-1689) niet vergeten, de Amsterdamse arts die zijn land nooit verliet,
maar op basis van gepubliceerde bronnen geografische standaardwerken schreef, ‘le
premier africaniste de tous les temps’. In Parijs is een museum van Afrikaanse kunst
naar hem vernoemd.
De Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) is door de auteurs
in het Nederlands geschreven; Jeanne Verbij-Schillings werkte mee aan de
eindredactie en de ‘Annexes’: chronologisch overzicht, bibliografie en indexen. Met
ruim 900 bladzijden is het ‘Handboek-Fayard’ een monument voor de Nederlandse
literatuur, een rijk naslagwerk voor de Franstalige lezer en een sieraad in de
internationale reeks van de uitgever. Bezien vanuit het perspectief van de
transnationale neerlandistiek is het evenwel - maar in de jaren negentig van de vorige
eeuw kon het nauwelijks anders - ook een voorbeeld van eenrichtingverkeer: ondanks
de talrijke relaties die de hoofdstukken leggen tussen Nederland/Vlaanderen en
Frankrijk, blijven het teksten van intramurale deskundigen voor een extern publiek.
Hier en daar zouden vanuit het Franse literaire veld waarschijnlijk nét iets andere
accenten zijn gelegd of andere feiten vermeld. Jef Last (1898-1972) bijvoorbeeld
komt met zijn zeer ‘Hollandse’ tekst Zuiderzee ruimschoots aan de orde, maar zijn
nauwe vriendschap met André Gide blijft ongenoemd. Toch zou het de Franse lezer
kunnen boeien dat Last jarenlang intensief correspondeerde met Gide en hem
vergezelde bij diens befaamde bezoek aan de Sovjet-Unie in 1936.
Begin juli 1999 werd de Histoire gepresenteerd in Amsterdam. Hella Haasse
overhandigde het eerste exemplaar aan de Franse ambassadeur. Inmiddels had het
boek al voor zijn verschijnen een belangrijk effect. Onder neerlandici was het al
enige tijd bekend dat er werd gewerkt aan een Nederlandse literatuurgeschiedenis
voor Frankrijk, en in de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, het hoogste
adviesorgaan van de Nederlandse Taalunie, leidde dat tot de vraag waarom zo'n boek
er niet kon komen voor het eigen taalgebied. De discussies daar, geëntameerd door
Anne Marie Musschoot, hebben een groot project als resultaat gehad dat in 1997 kon
beginnen en inmiddels zijn voltooiing nadert: de meerdelige Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur.
Hierna zijn in andere taalgebieden eigen geschiedenissen van de Nederlandse
literatuur verschenen, of zijn plannen daarvoor in een gevorderd stadium. Voor de
Angelsaksische wereld kwam in 2009 A literary history of the Low Countries van
de
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pers, onder hoofdredactie van Theo Hermans, hoogleraar Dutch and Comparative
Literature aan University College Londen. We vinden er bijna hetzelfde team van
auteurs als in de Histoire, met daaraan toegevoegd Marleen de Vries, die in plaats
van Hanna Stouten de achttiende eeuw behandelt. Uit vergelijking blijkt dat de
hoofdstukken in de Histoire en de History grote overeenkomsten vertonen, al zijn
in het laatste geval natuurlijk vooral de Engelse connecties uitgewerkt. Over Olfert
Dapper lezen we nu dat zijn boek over Afrika ‘was translated into English by John
Ogilby in 1670’. Nog twee verschillen: de History is geïllustreerd en bevat een
complete bibliografie van Engelse vertalingen van Nederlandse literatuur. Aanpak
en selectie zijn in beide boeken, met uitzondering van de achttiende eeuw, vrijwel
identiek. Des te merkwaardiger dat het jongste in zijn ‘acknowledgements’ het bestaan
van het oudste nergens noemt.
Arie Jan Gelderblom, Utrecht
Met dank aan Anne Marie Musschoot.
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2000
Thomas F. Shannon & Johan P. Snapper (red.), The Berkeley
Conference on Dutch Linguistics 1997: The Dutch language at the
millennium
American Association for Netherlandic Studies
De bundel The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1997 draagt als titel The
Dutch language at the millennium en is verzorgd door Thomas F. Shannon en Johan
P. Snapper. Het is niet de eerste in zijn soort en evenmin de laatste, maar wel een
waardige representant van een ijzersterke traditie.
In het bedenken van titels zijn ze niet zo goed, gezien New perspectives on the
modern period (1987), Issues and controversies, old and new (1989), Dutch literature
in an international context (1991), Dutch linguistics in a changing Europe (1993),
Dutch poetry in modern times (1995) en Contemporary explorations (1996). Maar
de saaie titels dekken wel een belangrijke lading. Er zijn maar weinig landen in de
wereld waar de neerlandistiek op zo'n hoog niveau beoefend wordt als in de Verenigde
Staten, en dat al heel lang. De Berkeley conferences, nu eens aan de literatuur gewijd
en dan weer aan de taalwetenschap, zijn van de Amerikaanse neerlandistiek algemeen
erkende hoogtepunten. Op zo'n conferentie kom je behalve Amerikanen steevast ook
Nederlanders en Belgen tegen, en collega's uit nog andere landen; en ik denk dat dat
een gelukkige gang van zaken is.
Neem nou de bundel van 1997. Daar tref je onder anderen Sieb Nooteboom in
aan, Henk Verkuyl, Jan Renkema, Willy van Langendonck, Wim Klooster, Arie
Verhagen en Jan Goossens. Maar eendrachtig naast Robert Kirsner, Tom Shannon
himself en Nelleke van Deusen-Scholl. Ook uit andere landen waren trouwens
neerlandici aanwezig, zoals Roel Vismans, Reinier Salverda, Stanisław Prędota,
Klaus-Peter Lange, Jennifer Boyce Hendriks en Robert B. Howell. En dan vergeet
ik nog een paar belangrijke namen.
De bijdragen bestrijken een breed gebied, met onder andere stukken over
experimenteel onderzoek naar woordherkenning, semantiek, hoor aan het einde van
zinnen, woordvolgorde (een terugkerend thema in verschillende stukken), er,
Pools-Nederlandse woordenboeken uit de achttiende eeuw, klankverschuiving in een
ver verleden in Oost-Nederlandse dialecten (volgens mij een van de belangrijkste
bijdragen), een kritische evaluatie van theorieën over de zuidelijke emigratie naar
de noordelijke Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw, en zelfs iets over
het Afrikaans. Ook al is iedereen de woorden at the millennium verder vergeten, de
diverse bijdragen zijn eigenlijk allemaal heel goed.
Er is inderdaad voor elk wat wils. Mijn eigen favorieten zijn de stukken van Robert
Kirsner en Tom Shannon (wat ik al had verwacht), en van Klaus-Peter Lange (voor
mij een verrassing). Bij Kirsner en Shannon spreekt me vooral de combinatie aan
van weinig getheoretiseer en uiterst concreet corpusonderzoek,
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maar wel corpusonderzoek ten dienste van een interessante vraag. Tegenwoordig zie
je nogal eens dat de mogelijkheden van grootschalig digitaal zoeken de vraag
overwoekeren, zodat er conclusies getrokken worden over dingen die je helemaal
niet wilde weten, alsof het corpus uitmaakt wat we moeten willen weten. Bij Kirsner
en Shannon zijn vragen en zoeken in mijn ogen in een verantwoord evenwicht. Bij
Lange krijgen we een verrassend nieuw perspectief aangeboden op de vroege
geschiedenis van het Nederlands en het Duits en hun uiteengaan. De zogenaamde
Hoogduitse klankverschuiving speelt daarin een grote rol. Allerlei ‘verschoven’
vormen in oude Nederlandse (beter: Ripuarische) teksten zijn altijd aangezien voor
‘Hoogduitse invloed’, maar als Lange gelijk heeft, dan was de situatie een beetje
ingewikkelder dan dat, en is er ook, om zo te zeggen, een ‘Nederlandse verschuiving’
geweest. Als dat zo is, dan moeten we die vroege geschiedenis op belangrijke punten
herschrijven.
Maar ik kan me goed voorstellen dat iemand anders, om maar eens wat te noemen,
de stukken van Roel Vismans, Reinier Salverda of Jennifer Boyce Hendriks het meest
interessant vindt. Het maar net wat je op dat moment zelf aan het doen bent, en wat
daarbij aansluit.
Natuurlijk is bijna niemand geïnteresseerd in alle onderwerpen, en dat is meteen
ook de zwakte van zo'n bundel. De mensen maken een fotokopie van wat ze willen
hebben, en kopen de bundel niet. Misschien was het vroeger anders; ik weet het niet.
In ieder geval waren er vroeger minder. Bij mij is het kopen door de jaren heen zeker
veranderd. Dertig jaar geleden was ik geabonneerd op zes of zeven tijdschriften en
kocht ik veel bundels. Onder andere in 2000 bij verschijnen nog The Dutch language
at the millennium, dat ik zelf in de kast heb staan. Maar tegenwoordig verschijnt er
zo veel, dat ik nu op minder tijdschriften geabonneerd ben en nauwelijks nog bundels
koop. En ik denk dat ik geen uitzondering ben. Het tijdperk van verzamel- en
congresbundels lijkt me min of meer ten einde. Er zal in de zeer naaste toekomst
uitgekeken moeten worden naar alternatieve manieren van publiceren.
Maar het belang van de onderneming ligt dan ook volgens mij niet zozeer in de
bundels als wel in de conferenties die eraan voorafgaan. Die samenkomsten van
collega's zijn echt onvervangbaar, en we kunnen enkel hopen dat er zo nog veel
georganiseerd zullen worden. Hoe de bijdragen dan achteraf verspreid worden, op
een eigentijdse manier, daar komt wel een oplossing voor.
Joop van der Horst, Leuven
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2001
Luc Herman & Bart Vervaeck: Vertelduivels. Handboek
verhaalanalyse
Brussel / Nijmegen, VUB Press / Van Tilt
Toen het handboek Vertelduivels in 2001 voor het eerst verscheen, sloot het aan bij
een reeks van veelgebruikte handboeken en inleidingen in de literatuurwetenschap
en verhaalanalyse voor studenten neerlandistiek: Over literatuur (Van Luxemburg,
Bal & Weststeijn 1987, 2002); de herziene Bal, De theorie van vertellen en verhalen
1990 (1978) en Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten
(Van Boven & Dorleijn 1999). Vertelduivels wordt op de flap gepresenteerd als een
handboek ‘voor iedereen die geïnteresseerd is in het analyseren én schrijven van
verhalen’, maar biedt tegelijk een kritisch descriptief overzicht van verteltheorieën
van de klassieke tot de poststructuralistische narratologie. De lezer kan daarin de
ontwikkeling volgen van de strenge, systematische en formalistische modellen naar
theorieën die gebruik maken van inzichten uit de cognitiewetenschappen, feminisme,
ideologiekritiek, enzovoort. In de editie van 2001 werd de narratologie met zijn vooren nageschiedenis op zo'n 150 pagina's gepresenteerd, in de grondig herziene versie
die in 2005 verscheen, beslaat dit overzicht bijna 180 pagina's, een uitbreiding die
volledig het derde deel, gewijd aan de postklassieke narratologie, ten goede kwam.
Vertelduivels volgt een chronologische indeling van de narratologische modellen,
zodat ook de ideeën van W. Booth, E.M. Foster, N. Friedman en F. Stanzel, namen
waarvan studenten - althans tien jaar geleden - al eens hadden gehoord, aan bod
komen. Wie dit boek als docent of student gebruikt zal ongetwijfeld de didactische
insteek ervan waarderen: er worden overzichtelijke kadertjes met terminologie
aangeboden, de tekst is voorzien van marginalia en is bijzonder helder en toegankelijk
geschreven. Een schot in de roos zijn de twee korte verhalen van Charlotte Mutsaers
en Gerrit Krol, opgenomen als tekstvoorbeelden die door het hele boek heen worden
gebruikt om analyseconcepten en interpretatiemodellen en daarmee ook de
inzetbaarheid van de beschreven theorieën te illustreren. Bij deze pluspunten valt
ook te vermelden dat er zorgvuldig voor wordt gezorgd dat nauw verwante concepten
die toch onderscheiden moeten worden, met distinctieve voorbeelden worden
geïllustreerd.
Daarmee brengen Herman en Vervaeck in de praktijk wat ze herhaaldelijk over
narratologische analyses ter sprake brengen: ze moeten ‘bijdragen tot de inhoudelijke
interpretatie van een verhaal’ (2005, p. 11), de vorm van het vertellen moet worden
verbonden met de inhoud (2005, p. 15), alleen op die manier kan een narratologische
analyse de lectuur verrijken. Tegelijk wijzen ze erop hoe de formalisering in de
structuralistische modellen ook tekortschiet, hoe gesloten syste-
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men met rigide gescheiden hiërarchische niveaus er niet altijd in slagen om de
werkelijkheid van een verhalende tekst te vatten, in het bijzonder van postmoderne
teksten. Een ongrijpbare factor is ook de lezer, die een steeds sterkere rol speelt in
de act van het interpreteren, wat in de herwerkte versie terecht ruimere aandacht
krijgt.
Bij alle lof is er hier en daar nog wel een punt van kritiek aan te wijzen. Voor de
toch al niet makkelijke kwestie van de focalisatie wordt ook in de tweede versie op
p. 78 de dubbelzinnige terminologie ‘externe en interne focalisatie’ gebruikt. Met
externe/interne focalisatie wordt in Vertelduivels verwezen naar de waarneming
volgens de ‘positie’ (2005, pp. 76, 78) van de waarnemende instantie ten opzicht van
het verhaal, de diëgesis. Externe / interne focalisatie is dus waarneming die van buiten
/ binnen af het verhaal beschouwt, net zoals we op het vlak van het vertellen spreken
van een extra- en intradiëgetische verteller. Eigenlijk zouden we deze termen beter
overnemen en in plaats van ‘externe focalisatie’ spreken over ‘extradiëgetische
focalisatie’. Er is, naast het waarnemende subject, namelijk nog een ander aspect
van focalisering, het waargenomen object. Een object (dat kan ook een personage
zijn) kan van binnenuit gefocaliseerd worden (we kennen de gedachten bijvoorbeeld)
of van buiten. Verwarrend is dan het voorbeeld dat de auteurs geven op p. 78: ‘In de
combinaties en afwisselingen van interne en externe focalisatie liggen allerlei
mogelijkheden om het verhaal spannend te maken en te houden.’ Wanneer
bijvoorbeeld een personage met moordplannen in het eerste hoofdstuk van binnenuit
wordt bekeken, zo stellen ze, dan wordt hij of zij voor de lezer aldus de eerste
verdachte wanneer de moord in het tweede hoofdstuk plaatsvindt. In dit voorbeeld
gaat het hier echter niet om een afwisseling van interne en externe focalisatie zoals
Herman en Vervaeck die eerder hebben gedefinieerd, maar wel om een afwisseling
van focalisatie van binnenuit en van buiten af. Dergelijke verwarring ontstaat mede
door het gebruik van de door Mieke Bal ingevoerde term ‘focalisator’, die - zoals de
auteurs ook herhaaldelijk waarschuwen - een antropomorfe suggestie wekt. We
zouden de termen externe en interne focalisatie dan kunnen reserveren voor dit tweede
aspect van focalisatie, namelijk: wordt het gefocaliseerde object van buiten af
waargenomen, dan spreken we van ‘externe focalisatie’, in het geval van focalisatie
van binnenuit kunnen we dan ‘interne focalisatie’ gebruiken.
In de uitgave van 2001 wijzen de auteurs zelf op enkele tekortkomingen van de
‘klassieke’ narratologie: de rigiditeit van de onderscheiden niveaus in de structuren
en van de binaire opposities, de veronachtzaming van de inbreng van de lezersactiviteit
- ‘Structuren zijn geen vaste gegevens die je uit de tekst kunt halen, maar constructies
die steeds ten dele afhankelijk zijn van de lezer’ (2001, p. 57) - of de gebrekkige
aandacht voor de inbedding van verhalen in ideologische en sociale discoursen en
contexten. In toenemende mate bleek de klassieke narratologie ook op haar grenzen
te stoten bij de analyse van postmoderne en experimentele literatuur. Daarom werd
het hoofdstuk over poststructuralistische narra-
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tologie herschreven en uitgebreid met een brede waaier van recente ontwikkelingen
van de narratologie: postmoderne narratologie, narratologie en ideologie, ethiek,
feministische narratologie, possible worlds theorieën en cognitieve en
constructivistische narratologische modellen. In deze nieuwe theorieën staat de lezer
veel centraler, is er ruimte voor ethische en ideologische betekenissen, en voor
tegendraadse teksten. Toch wordt de band met de structuralistische narratologie niet
doorgeknipt. Integendeel, er wordt gezocht naar een ‘gulden middenweg tussen
klassieke systematisering en postmoderne relativering’ (2005, p. 121). Daarbij
illustreert het boek tegelijk de flexibiliteit en openheid van de narratologie naar andere
disciplines. De narratoloog is niet langer de pikeur uit Mutsaers verhaal, maar de
jongleur die alle ballen tegelijk in de lucht moet houden (het
cognitieve/constructivistische, historische, retorisch/tekstuele elementen, het
interdisciplinaire,...).
Terugblikkend op de recensies die in 2001 verschenen, vallen twee zaken op.
Wilbert Smulders meende toen dat het boek ‘grote waarde als overzichtswerk’ had,
maar ‘de gebruikswaarde als “werkboek” schatte hij zeer gering’ in (Nederlandse
Letterkunde 1, 2002, p. 94). In een recensie voor Vooys schreef Hans Anten dat hij
‘de kritische bespreking van de structuralistische narratologie en wat eraan vooraf
ging' had gelezen als de aankondiging van wat hij toch'als de eigenlijke kern van het
boek’ beschouwde, met name het derde hoofdstuk, met zijn recente theorieën ‘die
mogelijke alternatieven zijn voor de gesignaleerde lacunes en manco's in het
traditionele analysemodel’ (Vooys 19, 2002, pp. 252-253). Uit gesprekken met
collega's en uit enig gegoogel op universitaire websites blijkt dat geen van beide
inschattingen voor de huidige praktijk gelden. De weerklank van Vertelduivels is nu
net als handboek verhaalanalyse in de opleidingen voor neerlandici erg groot. Niet
alleen aan de academische neerlandistiekopleidingen in Vlaanderen en Nederland,
maar ook in het buitenland, van Berlijn tot Wrocław, wordt het gebruikt. Bovendien
blijkt vooral - niet geheel onverwacht - het tweede hoofdstuk, het ‘klassieke’,
structuralistische deel met zijn didactische schematische overzichtjes in
literatuurcolleges hoog te scoren, terwijl het derde deel meer ter kennis wordt
genomen.
De conclusie is eenvoudig: Vertelduivels wacht op zijn nieuwe tweede herziene
versie, waarin de nieuwste tendensen (cognitieve narratologie, possible worlds
theorieën) minder dienen om afwijkingen van de klassieke modellen te signaleren,
maar sterker worden uitgediept met hun mogelijkheden voor nieuwe interpretaties.
Niet alleen omdat het updaten van zo'n handboek een waarde op zich zou zijn, maar
omdat het helpt om net zoals de eerste Vertelduivels voor nog niet opgeloste
problemen een oplossing te zoeken. De neerlandistiek in binnen- en buitenland zou
dit toejuichen.
Lut Missinne, Münster
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2002
Geert Booij: ‘Constructional idioms, morphology, and the Dutch
lexicon’
Journal of Germanic Linguistics 14, (4), 301-327
Tien jaar na het verschijnen van het artikel ‘Constructional idioms, morphology, and
the Dutch Lexicon’ van Geert Booij blijkt dat dit stuk als beginpunt kan worden
beschouwd van de ontwikkeling van een nieuwe benadering binnen de taalkunde die
vandaag de dag bekend staat onder de naam Construction Morphology en die - als
onderdeel van de Construction Grammar - grote invloed heeft zowel binnen de
Nederlandse taalkunde als ook in internationale context.
Onderwerp van Booijs artikel zijn syntactische constructies die kunnen worden
beschouwd als alternatieven voor morfologische eenheden omdat ze binnen het
taalsysteem dezelfde betekenis hebben of dezelfde functies vervullen als deze
morfologische eenheden. Een simpel voorbeeld hiervan zijn de perifrastische (of:
analytische) werkwoordsvormen die in het Nederlands worden gebruikt om tempus
uit te drukken, zoals de voltooid verleden tijd (heeft gedood), in tegenstelling tot
synthetische, dus morfologische tempusvormen zoals de onvoltooid verleden tijd
(doodde). Een ander algemeen bekend voorbeeld van een dergelijke complementaire
verdeling tussen morfologische en syntactische middelen zijn causatieven. Aan de
ene kant kunnen causatieven in het Nederlands door werkwoordclusters met laten +
infinitief worden gerealiseerd zoals in iemand laten schrikken, dat wil zeggen
‘veroorzaken dat iemand schrikt’, aan de andere kant door het woordvormingspatroon
met het suffix -iseer, zoals in legaliseren ‘veroorzaken dat iets/iemand legaal wordt’.
Het artikel laat aan de hand van een zestal korte casestudies zien dat een dergelijke
competitie tussen syntactische en morfologische middelen geenszins als uitzondering
kan worden beschouwd. De achterliggende vraag is hoe deze competitie, dus de
werkverdeling tussen syntaxis en morfologie, in de theorie van de grammatica kan
worden beschreven. Centraal staat hierbij het feit dat de beschreven constructies
complementair zijn. Door het bestaan van een bepaalde morfologische constructie
wordt de vorming van een equivalente syntactische constructie geblokkeerd en
andersom. Dit kan als argument worden beschouwd voor de veronderstelling dat
naast morfologische ook syntactische eenheden in het mentale lexicon gelokaliseerd
zijn, want alleen lexicale eenheden worden geacht andere lexicale eenheden te kunnen
blokkeren, maar niet syntactische. Booij analyseert daarom deze eenheden als
constructional idioms, als syntactische constructies die - net als ‘gewone’ idiomen
- in het lexicon gelokaliseerd zijn maar die - in tegenstelling tot de ‘gewone’ idiomen
- alleen maar gedeeltelijk lexicaal gespecificeerd zijn. Door deze ‘open plekken’ kan
de klasse van een bepaald constructional idiom in principe steeds verder worden
uitgebreid. Er wordt dus aangenomen dat pro-
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ductieve syntactische patronen in het lexicon zijn opgenomen, met andere woorden:
de strikte grens tussen het lexicon aan de ene kant en de syntaxis aan de andere wordt
opgeheven.
Het idee van constructional idioms (of, algemener, van constructies en
constructionele schema's) is ontwikkeld in het kader van de zogenaamde construction
grammar en verwante theorieën, zie onder meer Goldberg (2006), Kay en Fillmore
(1999), Jackendoff (2002). Constructies worden beschouwd als de basiseenheden
van taal. Het zijn vaste combinaties van vorm en betekenis van variërende complexiteit
en regulariteit, dat wil zeggen zowel afzonderlijke woorden als ook woordgroepen
tot en met hele zinnen worden als constructies beschouwd. Nadat in de begintijd van
de constructiegrammatica vooral constructies met een zinswaarde centraal stonden
in het onderzoek, kregen vervolgens ook morfologische verschijnselen meer aandacht.
Een belangrijke rol hierbij spelen de verschijnselen op het raakvlak van morfologie
en syntaxis, zoals die behandeld worden in het hier besproken artikel. Naast de boven
al genoemde verschijnselen bespreekt Booij in dat stuk ook de progressief-constructie
met aan het+infinitief zoals in Hij is aan het fietsen en numerale constructies voor
complexe hoofdtelwoorden zoals een-en-twintig en honderd-(en)-een. De casestudy
over adjectief+nomen-constructies behandelt verbindingen zoals dikke darm of zure
regen die qua vorm eenduidig als zelfstandignaamwoordgroepen, dus als syntactische
eenheden herkenbaar zijn, maar qua functie meer op samenstellingen, dus
morfologische eenheden zoals snelweg of rondboog lijken, omdat ze een benoemende
functie hebben. Ook partikelwerkwoorden zoals opbellen of neerstorten staan in de
literatuur bekend vanwege hun onduidelijke positie tussen syntactische woordgroep
en morfologisch woord in. Dit heeft te maken met het feit dat partikelwerkwoorden
qua definitie scheidbaar zijn: terwijl ze in de eindpositie van bijzinnen als één woord
optreden, worden ze gescheiden wanneer ze in hoofdzinnen, als voltooid deelwoord
of als te-infinitief voorkomen (op-ge-beld, op te bellen). Een aantal van deze
casestudies is later in een reeks artikelen verder uitgewerkt. Dit heeft uiteindelijk
geleid tot het in 2010 verschenen boek Construction morphology waarin veel van
de onderwerpen en problemen die in het artikel van 2002 voor het eerst ter sprake
kwamen gedetailleerd besproken worden, op basis van zowel Nederlandse als ook
anderstalige data. Uiteraard gaat de constructiemorfologie niet alleen over constructies
op het raakvlak tussen syntaxis en morfologie maar bevat ze ook constructionele
analyses van de puur morfologische verschijnselen samenstelling, derivatie en flexie,
zie onder meer Booij (2005, 2009).
Het artikel ‘Constructional idioms, morphology, and the Dutch lexicon’ is een
belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de intra- en extramurale Nederlandse
taalkunde van de afgelopen tien jaar geweest, zoals uit talrijke publicaties blijkt die
recentelijk zijn verschenen. Het zou buiten het bestek van deze bespreking vallen
om deze allemaal op te noemen. Wel moet vermeld worden dat dit artikel ook een
belangrijke inspiratie voor onderzoek in een taalvergelijkend proj-
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ect over adjectief-nomen-verbindingen aan de Freie Universität Berlin geweest is,
waarvan de auteur van deze bijdrage deel uitmaakt. Maar vooral heeft de
constructiemorfologie - met het hier besproken artikel als één van de belangrijke
vertrekpunten - een essentiële bijdrage tot de theorievorming binnen de algemene
taalkunde in internationale context geleverd.
Barbara Schlücker, Berlin
Booij, Geert, ‘Compounding and derivation: evidence for Construction
Morphology’. Wolfgang U. Dressler, Franz Rainer, Dieter Kastovsky & Oskar
Pfeiffer (red.), Morphology and its demarcations. Amsterdam/Philadelphia,
2005, 109-132.
Booij, Geert, ‘Compounding and construction morphology’. Rochelle Lieber
& Pavol Štekauer (red.), The Oxford handbook of compounding. Oxford, 2009,
201-216.
Booij, Geert, Construction morphology. Oxford, 2010.
Goldberg, Adele E., Constructions at work. The nature of generalization in
language. Oxford, 2006.
Jackendoff, Ray, Foundations of language. Oxford, 2002.
Kay, Paul & Charles J. Fillmore, ‘Grammatical constructions and linguistic
generalizations: The What's X doing Y? construction’. Language 75, 1999, 1-33.
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2003
Michiel van Kempen: Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur
Breda, De Geus
Deze literatuurgeschiedenis is een tweedelige uitgave van encyclopedische allure,
1396 bladzijden dik. Het eerste deel behandelt de orale en de geschreven literatuur
van 1596 tot 1957, het tweede deel die van 1957 tot 2000. Maar deze geschiedenis
behandelt veel meer, want ook komen onderwerpen aan bod als culturele oriëntatie,
taalpolitiek en onderwijs, drukkerijen, boek en boekhandel, kranten en periodieken,
leespubliek en leesgenootschappen, loges en genootschappen, toneelgezelschappen
en theaters, kortom de culturele en maatschappelijke context waarin de Surinaamse
literatuur tot stand kwam. Ook wordt er soms iets gezegd over beeldende kunst en
muziek. Daarnaast werpt de auteur in een historische subtekst een persoonlijk licht
op heikele begrippen als slavenhandel en slavernij, kerstening en evangelisatie,
urbanisatie, verwestersing, rassenmenging, discriminatie, racisme, Surinaams
idealisme en nationalisme, de relatie Suriname-Nederland, het militarisme (de coup
van 1980, de decembermoorden van 1982, de censuur), alsook de transmigratie naar
Nederland en de daarmee samenhangende thematiek van ontheemding, onrust en
soms ontreddering.
Rob Nieuwenhuys heeft in zijn Oost-Indische spiegel (1972, 1978) het model
gegeven voor een literatuurgeschiedenis die zich in de keuze van het corpus niet door
esthetische criteria laat beperken en die ook aandacht schenkt aan de historische,
culturele, sociale en politieke context waarin de (literaire) teksten zijn ontstaan. Van
Kempen gaat hierin verder dan Nieuwenhuys; de grote bladspiegel van zijn boek
stelt hem in staat om allerhande informatie te verwerken in noten en bibliografische
aantekeningen. De indeling van de hoofdstukken en subhoofdstukken is zeer
inzichtelijk; de hoofdtekst wordt af en toe onderbroken door close-ups en profielen
rond een bepaald thema, respectievelijk een culturele instelling of literaire figuur.
Gaandeweg de twee delen verschijnen er steeds meer profielen. Wat Van Kempen
biedt, is een culturele geschiedenis van Suriname waarin de literatuur weliswaar
centraal staat, maar is ingebed in een veelzijdige context. Zijn kennis van de
Surinaamse literatuur en van het wetenschappelijke discours erover (voor zover dat
zich heeft ontwikkeld) is indrukwekkend. De linguïstische fijnproever kan plezier
beleven aan wat hij zegt over de talen waarin de teksten zijn geschreven: behalve
Nederlands en Sranan-Tongo ook Sarnami, Surinaams-Nederlands en inheemse talen.
Dat Van Kempen met kennis van zaken spreekt over regionale verschillen in het
Sranan-Tongo, toont aan hoe intiem zijn band is met het land waar hij tussen 1983
tot 1987 woonde. Een prachtig voorbeeld hiervan is de close-up ‘De creatie van een
literaire taal: liefdespoëzie van Slory’ (pp. 786-788), waarin hij Michaël Slory's werk
‘een monument van taal- en
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cultuurconservering’ noemt en dit illustreert met lexicale voorbeelden en met de
opmerking dat er in deze poëzie veel van (de streek) Coronie is terechtgekomen.
In vogelvlucht beschouwend kom ik tot de volgende constateringen. Bijzonder is
de grote aandacht voor de orale literatuur van Suriname, door de auteur een ‘uiterst
vitaal, authentiek en essentieel domein van expressie’ genoemd. Deze opmerking
maakt hij waar in de bespreking van Edgar Cairo (1948-2000), die zich in zijn
gedurfde taalscheppingen mede op de orale traditie heeft geïnspireerd. Parallel aan
die aandacht voor het orale is de aandacht voor inheemse, creoolse, Hindostaanse
en Javaanse religieuze en culturele achtergronden. Haaks daarop staat Van Kempens
wrange commentaar op de christelijke zending en de invloed van de Bijbel. Zo is de
orale literatuur van de Kwinti door de invloed van de Bijbel ‘weggedrukt naar een
vergeten hoek van de geschiedenis’ (p. 139). Maar ook bemoeienissen van de centrale
overheid, de introductie van de geldeconomie en, in één saillant geval, de aanleg van
een stuwmeer, hebben veel authentieks vernietigd. Daartegenover staat dat er in
Suriname ook allerlei culturen in een langdurig isolement hebben geleefd, waardoor
daar juist meer aan cultuurgoed bewaard is gebleven dan in andere Caribische landen:
‘Diep in de aarde onder enorme druk ontstaat de diamant. Verdrukte culturen zoeken
een aanpassing naar binnen toe, die soms duurzamere vormen oplevert dan wanneer
culturen alle ruimte krijgen’ (p. 473).
Bij de geschreven literatuur valt de grote rol op van toneel in de Surinaamse cultuur.
Ook poëzie is een geliefd en veel beoefend genre - vaak zijn de bundels in eigen
beheer uitgegeven -, terwijl er veel minder literair proza werd geschreven. De
belangrijkste prozaïsten van de Surinaamse literatuur hebben als migrant in Nederland
gewoond (Albert Helman, Bea Vianen, Edgar Cairo) of wonen er nog (Astrid
Roemer). Cairo en Roemer zijn in Nederland hun eigen weg gegaan en hebben
grootse, complexe oeuvres gebouwd, die echter in Suriname zelf weinig weerklank
vonden. Vanaf ongeveer 1957 begon de interne literaire ontwikkeling in Suriname
los te raken van Nederlandse voorbeelden en tradities. Van Kempen vat deze periode
kernachtig samen: ‘De wereld van de beeldende kunst gaf dezelfde ontwikkeling te
zien als die van de muziek en het theater: van een gezapig interbellum naar het
hectische zoeken na de Tweede Wereldoorlog en bruisende activiteit in de jaren '60’
(p. 507). De literatuur van het tijdvak 1957-1975 was niettemin nog sterk bepaald
door het krachtenveld Suriname-Nederland, terwijl er tegelijk over een breed front
‘een heroriëntatie gezocht werd op het eigene’ (p. 926). Die heroriëntatie uitte zich
soms in nationalistische strijdpoëzie met zeer betrekkelijke literaire waarde.
Hoewel Van Kempen niemand lijkt over te slaan en naar mijn smaak ertoe neigt
aan enkelen (zoals Ronald Julen) teveel kwaliteit toe te kennen, is hij zich scherp
bewust van de feilen die sommige Surinaamse literaire producten aankleven. Zo tikt
hij Rabin Gangadin op de vingers omdat deze zijn eigen kritiek op de Surinaamse
literatuur niet ter harte heeft genomen, maar intussen is toch maar gezegd wat er
vaak aan mankeert:
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Het is verbazingwekkend om te zien hoezeer Gangadins proza alle feilen
vertoont die hij blijkens De Surinaamse literatuur (p. 7) zelf in de
Surinaamse romans ontwaart: wijdlopigheid, gerommel met de
vertelinstantie (zodat de lezer niet kan uitmaken voor wiens rekening
allerlei racistische karakteristieken als ‘tropische aap’ en ‘loempia’ komen),
moraliserend commentaar, te veel willen beschrijven en ook te veel
beschrijven van buitenaf, zodat identificatie voor de lezer nauwelijks
mogelijk is (p. 1114).
Een wat sneue constatering van Van Kempen zelf betreft de poëzie in het Sranan:
hoewel deze taal als lingua franca fungeert in heel Suriname, heeft de literaire
ontwikkeling ervan zich ‘na de generatie van de grote Sranan-dichters Trefossa,
Slory, Rellum, Schouten-Elsenhout’ niet doorgezet (p. 1213). Hier noemt Van Kempen
enkele bijzondere dichters, die het waard zijn om (in vertaling) door meer lezers
gekend te worden. Dit geldt trouwens ook voor de Sranan-poëzie van de migrant
Edgar Cairo. Wat mij betreft, mogen daar ook aan toegevoegd worden de in het
Nederlands dichtende Kwame Dandillo (1922-1970) en Bernardo Ashetu (1929-1982).
Voor mij zijn deze dichters de ontdekking in deze rijke literatuurgeschiedenis. Verder
is mij niet altijd duidelijk welke criteria bepalend zijn om opname in de Surinaamse
literatuurgeschiedenis te rechtvaardigen. Er zijn diverse ‘tussenfiguren’, veelal
Nederlanders die in Suriname hebben gewoond, maar ze krijgen niet allen dezelfde
plaatsruimte toebedeeld. Zo heeft Johan van de Walle (1912-2000) een profiel, maar
Hendrik van Teylingen (1938-1998), auteur van de mooie roman De huilspiraal
(1996), moet het met een voetnoot doen.
Met recht mag men deze uitgave een monument noemen. Nu lopen monumenten
het gevaar dat ertegen wordt opgekeken en dat er aan ze voorbij wordt gegaan. Deze
literatuurgeschiedenis is zo uitgebreid en gedetailleerd, dat we ons moeten afvragen
hoeveel mensen haar helemaal hebben gelezen. Niet alle geboekstaafde kennis is
even interessant voor de gemiddelde lezer, maar het is een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid dat deze kennis nu voor iedereen beschikbaar is. Sommige
subhoofdstukken lijken op de lemma's van een encyclopedie. Dit hoeft echter geen
bezwaar te zijn in ons digitale tijdperk, waarin wij gewend zijn geraakt aan het zappen
door teksten, en bovendien is het eerste deel van Van Kempens literatuurgeschiedenis
al doorzoekbaar op www.dbnl.org. Toch zou ik, als fervent liefhebber van leesboeken,
uitzien naar een gecondenseerde geschiedenis van de Surinaamse literatuur, waarin
een hele menigte secundaire figuren zou zijn weggelaten en het volle licht viel op
de hoofdlijnen, de meest kenmerkende ontwikkelingen en de interessantste schrijvers.
Dat de beste en interessantste schrijvers niet noodzakelijk ook de meest
spraakmakende schrijvers zijn (geweest), geeft Van Kempen zelf duidelijk aan.
Kees Snoek, Parijs
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2004
Nicoline van der Sijs: Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN
Den Haag, Sdu Uitgevers
In een interview met Marc van Oostendorp (2004), vlak voor het verschijnen van
Taal als mensenwerk, constateerde Nicoline van der Sijs dat het ‘soms fijn is om
geen neerlandicus te zijn’. Ze bedoelde daarmee dat ze als slaviste minder vertrouwd
was met de ‘gevestigde’ visie op de geschiedenis van de Nederlandse taal. Ze kon,
vanuit haar kennis van andere taalgebieden, ‘onbevangener’ kijken naar wat er
doorgaans beweerd wordt over de historische ontwikkeling van het Nederlands.
Sterker nog, haar ‘onbevangenheid’ stelde haar in staat om bepaalde stellingen in
twijfel te trekken, vervolgens zelf de relevante bronnen te bekijken en uiteindelijk
een genuanceerder en meer gefundeerd beeld te schetsen van een bepaalde
ontwikkeling binnen het Nederlandse taalgebied.
Wij neerlandici daarentegen zijn door onze studie Nederlands en door de relevante
overzichtswerken als het ware ‘gesocialiseerd’ in een aantal algemene aannames
over het ontstaan van de Nederlandse standaardtaal, het ABN. Een daarvan is dat de
standaardtaal gevormd werd op basis van het Hollands, ‘aangevuld met zuidelijke
elementen afkomstig uit de prestigieuze Brabantse schrijftraditie of van de
vooraanstaande immigranten’ (vergelijk Janssens & Marynissen 2005, p. 120).
Van der Sijs doet deze wijd verbreide aanname van de zuidelijke invloed wankelen
met krachtige argumenten. Bijvoorbeeld toont ze aan dat woorden in het
Standaardnederlands die toegeschreven worden aan de invloed van zuiderlingen
(zoals wenen of werpen) al in de dertiende eeuw zowel in zuidelijke als ook in
Hollandse bronnen voorkwamen (p. 402). Bovendien laat ze zien dat er in de zestiende
en zeventiende eeuw naast migratie van zuiderlingen nog veel meer sprake was van
migratie uit het oosten van het Nederlandse taalgebied en daarbuiten - uit het huidige
Duitse taalgebied. Zij maakt aannemelijk dat de migranten uit Noord-Nederlandse
dialectgebieden en uit het oostelijke en het Duitse taalgebied veel beter integreerden
in de Hollandse steden en daardoor meer invloed hadden op de Nederlandse
standaardtaal in wording. Uit eigentijdse bronnen kan namelijk opgemaakt worden
dat noorderlingen en oosterlingen vooral in bestaande beroepen gingen werken, zoals
bakker, schoenmaker of kleermaker (p. 49), waarin ze nauw samenwerkten met de
lokale bevolking van de Hollandse steden. Onder de zuiderlingen daarentegen waren
er een groot aantal ‘vooraanstaande’, hoogopgeleide migranten: deze namen vaak
hun gespecialiseerde beroepen mee uit hun land van herkomst - zoals bijvoorbeeld
handelaar in luxe textiel -, ze vestigden zich in dezelfde stadsbuurt, trouwden vaak
onder elkaar en waren erop voorbereid om terug naar hun geboortestreek te gaan
zodra de politieke omstandigheden dit zouden toestaan. Daardoor kwamen ze minder
gauw in contact met
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de lokale bevolking. Het hoge prestige van de taalvariëteit van de zuiderlingen ontkent
Van der Sijs niet; ze stelt echter dat het Duits over een veel langere periode eveneens
een heel hoog prestige in de Lage Landen had, wat invloed vanuit het oosten op het
Standaardnederlands nog aannemelijker maakt (pp. 49, 105).
Volgens Van der Sijs is de grote invloed van het Zuid-Nederlands op het
Standaardnederlands daarom een mythe gebleken - een mythe die zijn wortels in de
(taal)geschiedschrijving van de negentiende eeuw heeft: toen er na 1830 gestreefd
werd naar een talige eenheid tussen Noord en Zuid was het opportuun om een sterke
zuidelijke inbreng in het Standaardnederlands te postuleren om het ook voor de
Vlaamse elite aantrekkelijk te maken als norm (p. 612).
Ik durf hier te beweren dat wij docenten Nederlandse taalkunde een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan de verspreiding van deze mythe: ikzelf heb door de
jaren heen in menige inleiding in de geschiedenis van het Nederlands verteld over
het ontstaan van het Standaardnederlands - op basis van het Hollands, met invloed
van zuidelijke variëteiten. Alleen, sinds 2005 voeg ik er altijd nog aan toe dat hier
ook anders over wordt gedacht, namelijk door Nicoline van der Sijs en dat haar
stellingen heel wat stof hebben doen opwaaien in kringen van taalkundigen en
taalliefhebbers.
De inzichten uit Taal als mensenwerk hebben dus ongetwijfeld sporen achtergelaten
in mijn lessen taalkunde. Voor mijn onderzoek ging ik Taal als mensenwerk pas echt
waarderen toen ik me in het kader van het EU-project DYLAN (Language Dynamics
and Management of Diversity) vanaf 2008 ging bezighouden met de ontwikkeling
van standaardtalen vanuit een Europees vergelijkend perspectief (zie Hüning, Vogl
& Moliner 2012). Toen besefte ik ten volle hoe vaak de taalgeschiedschrijving
geïnstrumentaliseerd werd voor politieke doeleinden (‘taal als symbool van nationale
eenheid’) en hoe makkelijk het ontstaan van een standaardtaal als natuurlijke en
lineaire ontwikkeling wordt voorgesteld: ‘de triomftocht van het
Frans/Duits/Nederlands’ met een gelijktijdige overwinning op het Latijn enerzijds
en de dialecten anderzijds. Zulke nationale taalgeschiedenissen werden en worden
in heel Europa verspreid en door het onderwijs gereproduceerd: voor de natievorming
van Griekenland in de negentiende eeuw was het bijvoorbeeld opportuun om een
continue ontwikkeling van het (prestigieuze) Oudgrieks naar het moderne Grieks
aan te nemen die als symbool van de jonge natie moest dienen - een mythe die tot
de dag van vandaag bepalend is voor het zelfbeeld van de Grieken en een mythe die
door sommige kritische geesten (vergelijk Mackridge 2009) in twijfel wordt
getrokken.
Al met al moet er met betrekking tot de geschiedenis van standaardtalen in Europa
nog veel ‘relativeerwerk’ worden verricht; vooral aannames die gebaseerd zijn op
negentiende-eeuwse studies zullen aan de hand van hernieuwd bronnenonderzoek
kritisch moeten worden belicht. In het Nederlandse taalgebied wordt momenteel ‘ten
strijde getrokken’ tegen mythes die bestaan over taalverhoudingen in Vlaanderen in
de tijd van de Franse bezetting en tijdens het bewind van
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Willem I (vergelijk Vosters & Vandenbussche 2008). Nicoline van der Sijs is dus
zeker niet de enige die de kunst van het ontmythologiseren beheerst; maar ze is wel
een meester in het vak.
Ulrike Vogl, Wenen
Hüning, Matthias, Ulrike Vogl & Olivier Moliner (red.), Standard languages
and multilingualism in European history. Amsterdam/Philadelphia, 2012.
Janssens, Guy & Ann Marynissen, Het Nederlands vroeger en nu. Leuven,
2005.
Mackridge, Peter, Language and national identity in Greece, 1766-1976. New
York, 2009.
Oostendorp, Marc van, ‘Soms is het fijn dat ik geen neerlandicus ben’. Nicoline
van der Sijs over de geschiedenis van het ABN. Onze taal 73, (9) 2004, 242-243.
Vosters, Rik & Wim Vandenbussche, ‘Wijzer worden over Willem? Taalgebruik
in Vlaanderen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(1814-1830)’. Internationale Neerlandistiek 46, (3) 2008, 2-22.
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2005
Arie Verhagen: ‘Constructiegrammatica en “usage based” taalkunde’
Nederlandse Taalkunde 10, 197-222
De aanhangers van verschillende taalkundige theorieën gedragen zich vaak net als
de aanhangers van verschillende godsdiensten en doen alsof ‘de anderen’ gewoon
niet bestaan. Aan m'n eigen universiteit (UCLA) bij voorbeeld geeft het Department
of Linguistics nog steeds geen cursussen over de cognitieve linguïstiek, zoals dat wel
al twintig jaar het geval is aan de UC San Diego en de UC Berkeley, of over de
functionele linguïstiek met speciale aandacht voor discourse en gespreksanalyse,
zoals die al jaren wordt beoefend aan de UC Santa Barbara. De grote verdienste van
dit artikel van Arie Verhagen is dan ook dat het zulk negeergedrag, ten minste wat
de cognitieve linguïstiek in Nederland betreft, eens en voor altijd onmogelijk heeft
gemaakt. Lezers van dit artikel zien direct dat de spelregels van het taalkundig bedrijf
zo niet veranderd dan toch in ieder geval verruimd zijn.
Zoals helder uitgelegd in Verhagens Inleiding is de cognitieve taalkunde (hier
specifiek de cognitieve grammatica) een beweging in de taalwetenschap die zich
afzet tegen de generatieve (Chomskyaanse) linguïstiek. In tegenstelling tot
laatstgenoemde, die stelt dat kinderen hun moedertaal snel verwerven omdat ze al
bij hun geboorte over een aangeboren universele grammatica beschikken, gaat de
cognitieve linguïst ervan uit dat kinderen hun taal geleidelijk leren en wel door
dagelijkse interactie en communicatie met volwassenen. Het aanleren van een taal
is dus een cognitief proces bij uitstek. Het talige materiaal (waaruit het kind hierbij
put) bestaat uit de aparte gebruiksgevallen die het kind waarneemt.
Om die reden heet de cognitieve taalkunde gebruiksgebaseerde taalkunde. Het is
een bottom-up benadering, in tegenstelling tot de top-down benadering van de
generatieve taalkunde. Dit betekent onder andere dat allerlei verschijnselen die
generatieve taalkundigen grotendeels links hebben laten liggen - zoals semiproductieve
idiomatische uitdrukkingen (bijvoorbeeld een schat van een kind) - in het centrum
van de belangstelling komen te staan. Bloomfields idee (1933) dat er een
onoverbrugbare kloof is tussen grammatica en lexicon maakt plaats voor de hypothese
dat er een graduele overgang bestaat tussen die twee, die nu beschouwd worden als
twee uitersten van eenzelfde relatie tussen vorm en betekenis. Betoogd wordt dan
ook dat het theoretische gereedschap waarmee je idiomen kunt analyseren direct en
naadloos van toepassing is op de algemenere taalverschijnselen die de generatieve
linguïsten tot de zuivere grammatica of syntaxis rekenen.
In de sectie Constructies en constructiegrammatica focust Verhagen op een
enigszins aparte beweging binnen de cognitieve grammatica, namelijk de
constructiegrammatica. Die beweert dat alle vorm-inhoudeenheden waaruit een taal
bestaat, con-
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structies zijn van verschillende graden van specificiteit. Een schat van een kind is
bijvoorbeeld een kleine constructie binnen de algemenere subjectief-evaluerende
constructie Det-N1-van-(een) N2, die z'n eigen betekenis heeft (N2 vertoont in
buitengewone mate kenmerkende eigenschappen van N1) en die op een abstracter
of schematisch niveau dezelfde vorm heeft als een possesieve constructie zoals een
wiel van een fiets. Vervolgens geeft hij een historisch overzicht van de ontwikkeling
van die constructiegrammatica, van de eerste studies van idiomen tot en met de
huidige analyses van algemenere onderwerpen zoals transitiviteit. Daarbij bespreekt
hij boeiende Nederlandse structuren zoals Jan is vissen (tegenover Jan is aan het
vissen) en Hoe komt zij zo dik? (tegenover Hoe komt het dat zij zo dik is?).
De derde sectie van het artikel behandelt meer theoretische onderwerpen zoals de
organisatie van het geheugen, taalverwerving, de constructiegrammatica als
‘kindervriendelijke’ grammatica, en de rol die frequentie speelt bij het opslaan en in
de structuur van taalkundige eenheden. Het artikel eindigt met een bespreking van
enkele huidige controverses.
Het belang van Verhagen 2005 voor internationale neerlandici is dat het je visie
op de taalkundige praxis verandert. Een persoonlijk voorbeeld: in een hoofdstuk van
mijn masterscriptie (Kirsner 1968) over, onder andere, de rol van zullen in de
Nederlandse grammatica, stelde ik dat alle gebruiksgevallen van dat werkwoord
verklaard kunnen worden als je aanneemt dat het overal waar het gebruikt wordt, de
abstracte betekenis HYPOTHETISCH aangeeft. Die analyse dekte niet alleen het
‘gewone’ gebruik van zullen in bijvoorbeeld Hij zal wel rijk zijn en Het vliegtuig zal
pas om elf uur vertrekken, maar bleek ook toepasbaar op (voor mij als Engelstalige)
onverwachte verrassende uitdrukkingen zoals Je zult er toch wonen met de wereld
tegen je (over Zuid-Afrika in 1966). Een instructie aan de hoorder om zich iets voor
te stellen, houdt immers in dat dat iets (nog) niet bestaat, dus hypothetisch is. Die
voorbeelden waren dus in ieder geval niet in strijd met mijn analyse en mijn analyse
was ‘klaar’.
Als ik nu met dit onderwerp aan de slag zou gaan, zou ik weten dat zo'n analyse
op zich ontoereikend is. Een betekenis zoals HYPOTHETISCH kun je óók poneren
voor bepaalde werkwoorden en werkwoordsvormen in andere talen waarin
uitdrukkingen zoals Je zult er toch wonen helemaal niet voorkomen. Het poneren
van zo'n abstracte betekenis verklaart dus niet waarom de ene taal (het Nederlands)
die structuur wel heeft en een andere (bijvoorbeeld het Engels) niet. Tegenwoordig
zou je moeten stellen dat die gevallen van Je zult er toch wonen enzovoort aparte
constructies zijn die in de grammatica van het Nederlands een eigen volledige
beschrijving dienen te krijgen, en wel naast een beschrijving van de algemene
betekenis van zullen. Je zou het ook moeten hebben over de effecten van de
verschillende pragmatische partikels die in die constructie voorkomen (Je zult er
toch wonen tegenover Het zal je kind maar wezen) én over het effect van het weglaten
van partikels, zoals in Je zal de ton winnen (loterijreclame). Een ander probleem is
de observatie dat de voorbeelden met toch en maar een negatieve boodschap over-
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brengen (Van Dale: aanduiding van een onwenselijke toestand) terwijl het laatste
voorbeeld een positieve boodschap (wenselijke toestand) overbrengt. Is dat wel waar
in het algemeen? Dat laatste (positieve) gebruik schijnt minder frequent te zijn dan
het negatieve en kan wel een innovatie zijn. (Met dank aan Ad Foolen en Marjan
Nijborg voor gesprekken over dit soort voorbeelden.) De moraal van het verhaal is
dan dat ik mijn taalkundige verantwoordelijkheid als neerlandicus niet langer kan
ontlopen door te beweren dat die uitdrukkingen tot het lexicon behoren terwijl ik me
alleen voor ‘grammatica’ interesseer.
Robert S. Kirsner, Los Angeles
Bloomfield, Leonard, Language. New York, 1933.
Kirsner, Robert S., The modal auxiliaries of Modern Standard Dutch: A
comparison of generative-transformational and form-content analyses. Columbia
University Masters Essay, 1968.
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2005
De gidscanon van een gidsland
Een van de gangbare culturele stereotypen is dat van Nederland als moreel gidsland.
Dit stereotype is enerzijds het product van een zelfvoldane zelfbespiegeling die soms
terecht gehekeld wordt vanwege het geheven vingertje waarmee het eigen morele
gelijk ten opzichte van anderen kenbaar wordt gemaakt. Anderzijds is dit stereotype
het resultaat van een oprechte en terechte bewondering voor het vermogen van de
Nederlandse maatschappij om het pragmatisme te blijven koppelen aan hoogstaande
ethische normen. Een manier om aan zulke hoogstaande normen te voldoen is om
telkens weer het eigen verleden onder een eerlijke, wetenschappelijke loep te nemen
en het van het hardnekkige laagje overlevering, mythologisering en ontkenning te
ontdoen. Zulke gezuiverde hoekstenen vormen dan een degelijk fundament voor
objectieve beeldvorming.
Het nationale project van een online raadpleegbare Nederlandse geschiedeniscanon
(http://entoen.nu) werd in 2005 geïntroduceerd. Het is een bewonderenswaardige
onderneming die een zeer brede consensus ambieert door rekening te houden met
de veranderende bevolkingsstructuur en de verschillende perspectieven op historische
gebeurtenissen. Maar dan wel met de visie van de Nederlandse identiteit als een
coherente en samenhangende reeks (succes)verhalen. Voor mij als Servische is
consensus over de inhoud van vijftig historische vensters al nauwelijks voorstelbaar,
laat staan over de uitleg daarvan. De Servische geschiedenis is namelijk veel minder
een succesverhaal en daardoor bestaat er diepgaande onenigheid over waar het
allemaal mis is gegaan. Deze gespletenheid over de uitleg van de eigen geschiedenis
is inmiddels uitgegroeid tot een wezenlijk kenmerk van de Servische identiteit.
Bij gebrek aan een online canon zullen als vergelijking met de Nederlandse
geschiedeniscanon Servische leerboeken geschiedenis moeten dienen. Sinds het
uiteenvallen van Joegoslavië zijn ze twee keer gewijzigd: de eerste keer in 1993
onder het bewind van Milošević, de tweede keer na zijn val in 2000. Beide keren
waren de veranderingen politiek gemotiveerd en beide keren dienden ze de legitimatie
van de politieke machtsovername. In beide gevallen ging het om een staatsmonopolie
en was er geen brede democratische discussie aan voorafgegaan.
Dubravka Stojanovic formuleerde het in 2011 als volgt:
Zowel in de communistische tijd als ook onder Milošević en zelfs vandaag
de dag drukken geschiedenisleerboeken het streven van de regerende elite
uit om ‘geschiedenis te scheppen’ in overeenstemming met haar eigen
behoeftes, om het historische geheugen en het nationale bewustzijn te
vormen in overeen-
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stemming met de geprojecteerde nationale doelen. Daarom blijven
historische leerboeken een van de meest betrouwbare bronnen voor de
analyse van de heersende politieke concepten in Servië.1.
Ik kijk dus met een uitgesproken contrastieve blik naar de Nederlandse
geschiedeniscanon, in de hoop (of waan) dat daar iets uit te halen zou zijn als aanzet
tot een objectievere presentatie van mijn eigen nationale verleden. Daarbij word ik
enerzijds geboeid door de democratische opzet van de Nederlandse canon en
anderzijds door de onverschrokken keuze voor gebeurtenissen die een potentiële
steen des aanstoots kunnen vormen door hun meerduidigheid.
Het aanbieden van de tekst in verschillende moeilijkheidsgraden is bijvoorbeeld
zonder meer een democratische geste die de stof toegankelijk maakt voor een zeer
breed publiek: van jonge kinderen tot allochtone volwassenen die de Nederlandse
taal onvoldoende beheersen. Simplificatie houdt echter ook een potentieel gevaar in,
namelijk dat van stereotypering en zwart-wit portrettering. De keuze van de
sleutelwoorden is dus een zeer verantwoordelijke taak voor elke canon-commissie,
zeker in landen met grotere interne tegenstellingen.
Democratisch is eveneens het idee om ook regionale canons aan te bieden, waarin
de accenten anders gelegd kunnen worden. Wat voor de ene regio belangrijk was,
was dat in mindere mate voor een andere. In de Balkangeschiedenis gaat het helaas
niet om accentverschuiving maar om uiterst tegenstrijdige interpretaties van
gebeurtenissen: wat voor de één een bevrijding was, was voor de ander een bezetting.
Bijvoorbeeld de overname van Habsburgse gebieden door het zegevierende Servische
leger aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Wat door de een wordt gezien als
een zaligmakende beslissing is voor de ander een noodlottige misrekening geweest,
zoals de afkeer van het katholicisme ten gunste van de orthodoxie.
De grootste openheid van de Nederlandse geschiedeniscanon wordt bereikt met
het discussieforum: afwijkende meningen zorgen ervoor dat de canon niet vastroest
tot een dogma. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reacties op het slavernijvenster die de
vrij bescheiden kritiek op het Nederlandse beleid onder de loep nemen. Dat de redactie
niet terugschrikt voor felle kritiek op haar milde presentatie van fout gedrag is een
teken van politieke rijpheid die in de Balkan nog niet is bereikt.
Mijn contrastieve blik is natuurlijk het langst blijven hangen op een recent venster,
namelijk het eerste en enige dat Nederland met Servië verbindt, en wel door middel
van een gedeeld trauma. Is Srebrenica dan - zoals een van de lezers zich afvraagt bepalend geweest voor het zelfbeeld van Nederland? Mij dunkt van wel: het is voor
het eerst dat er een massaal gevoel van schaamte opkomt over het Nederlandse
optreden in het buitenland, iets wat in hun tijd noch de slavernij noch de politionele
acties in Indonesië noch de deelname aan de bombardementen op Servië en Irak
teweeg hebben gebracht. Een andere lezer op het forum
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vraagt of het misschien niet te vroeg is om het Srebrenica-venster te openen, aangezien
Amerikaanse archieven daaromtrent pas over dertig jaar vrijgegeven zullen worden.
Mij dunkt van niet: het openen van dit venster maakt een bredere discussie mogelijk
en artikelen zoals dat van René Gremaux in Wereldjournalisten.nl2. kunnen - indien
opgenomen in de achtergrondliteratuur - meer licht werpen op het thema en ooit
misschien ook tot een herziening van de tekst leiden. Want als de basisteksten van
de canon geen heilige koeien blijken te zijn en ze aangepast kunnen worden aan
nieuwe wetenschappelijke inzichten, dan is de democratische cirkel rond, en dan is
het verhaal van Nederland als moreel gidsland geen projectie maar werkelijkheid.
Ondertussen zal ik blijven streven naar een objectieve, zelfkritische
geschiedeniscanon van Servië, met een gezamenlijk Nederlands-Servisch venster
dat naast gedeelde schaamte ook een positieve kruisbestuiving zal inhouden.
Jelica Novaković-Lopušina, Belgrado

Eindnoten:
1. Zie http://www.pescanik.net/content/view/6667/143 [vertaling JN].
2. Zie http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2011/07/11/srebrenica_voortschrijdend_inzicht/,
laatst geraadpleegd 17 mei 2012.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

139

2006
Ralf Grüttemeier en Maria-Theresia Leuker (red.): Niederländische
Literaturgeschichte
Stuttgart, J.B. Metzler
Het spreekt vanzelf dat in een overzicht van de belangrijkste mijlpalen in de
internationale neerlandistiek van de afgelopen vijftig jaar plaats is voor de publicatie
van de eerste Nederlandse literatuurgeschiedenis in Duitsland sinds de negentiende
eeuw. Een buitenlandse geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur zou hoe dan
ook de aandacht waard geweest zijn, maar een Duitse wel heel in het bijzonder: de
aanwezigheid van Nederlandse en Vlaamse letterkunde is daar, immers, binnen alle
buitenlanden zonder twijfel het grootst. En voor de professionele
neerlandistiekbeoefenaars geldt dat al evenzeer: de Duitse neerlandistiek maakt als
geen ander volledig en volwaardig deel uit van het wetenschappelijk discours in de
moedertaallanden.
Toch kan, in alle eerlijkheid, niet gezegd worden dat de Niederländische
Literaturgeschichte die in 2006 onder redactie van Ralf Grüttemeier en Maria-Theresia
Leuker verscheen ook wetenschappelijk een absolute mijlpaal was binnen de
neerlandistiek. Daar zijn, mijns inziens, twee redenen voor aan te voeren. De eerste
lijkt me dat het boek onvermijdelijk in de schaduw stond van de een half jaar eerder
verschenen eerste twee delen uit de Taalunie-reeks, namelijk die van Van Oostrom
en Brems. Een quickscan via de BNTL leert dat in de vaktijdschriften alleen aan
Brems' boek al bijna twintig beschouwingen gewijd werden, terwijl de Duitse
Literaturgeschichte het moet doen met vier echte stukken (waarvan twee in
Internationale Neerlandistiek en één in Nachbarsprache Niederländisch, dus
tijdschriften die eerder extramuraal dan intramuraal georiënteerd zijn).
De tweede reden is te vinden in de opzet van het werk, die al bij verschijnen in de
officiële aankondiging op Taalunieversum gemeld werd:
Het 332 bladzijden tellende boek neemt de geïnteresseerde lezer mee op
een reis door de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis [...] en speelt in
op de behoeften en voorkennis van een Duitstalig publiek, door linken te
leggen naar de eigen, Duitstalige literatuur. Wat hebben Multatuli en Brecht
met elkaar te maken? Welk gewicht krijgt Cees Nooteboom in Duitsland?1.
Op Nooteboom wordt nog ingegaan. Wat betreft Multatuli en Brecht blijft de
Niederländische Literaturgeschichte het antwoord overigens schuldig: die
aangekondigde kwestie komt in het hele boek niet voor. Duidelijk is in elk geval dat
het boek niet primair beoogt om nieuwe wetenschappelijke inzichten te presenteren.
In het
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‘Vorwort’ van Grüttemeier en Leuker zien we dat uitgangspunt nader beargumenteerd:
Zunächst geht es ja darum, dem deutschsprachigen Leser ein Bild der
niederländischen Literatur zu vermitteln, wobei der angepeilte Leserkreis
breit gefasst wurde und von Studierenden des Niederländischen und der
Komparatistik über Übersetzer und Literaturkritiker sowie
Niederländisch-Lehrer und Niederländisch lernende Oberstufenschüler
bis hin zu allen an der niederländischen Literatur interessierten reicht.
Als eerder inleidend overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis voor een
breed publiek zijn de wetenschappelijke pretenties dus bescheiden. Daarbij mag
intussen wel het curieuze feit gesignaleerd worden dat een dergelijk goed toegankelijk,
maar door periodespecialisten geschreven inleidend handboek over de
Nederlandstalige letterkunde van alle perioden momenteel in het Nederlands ontbreekt.
Grüttemeier en Leuker geven nóg een onderscheid tussen Niederländische
Literaturgeschichte en een ‘gewone’ Nederlandse literatuurgeschiedenis, dat
aanleiding geeft voor literatuurwetenschappelijke reflectie. Het boek wil namelijk
auch die Besonderheiten der Geschichte der niederländischen Literatur
im Deutschen Sprachraum ins Auge fassen [...], gerade da, wo sich
Abweichungen vom Bild ergeben, das der flämischen oder niederländischen
Innensicht entspricht.
Zelf noemen zij dan Anne Frank en Cees Nooteboom als ‘sehr relevante Beispiele’
van auteurs van wie in hun boek een heel ander beeld geschetst wordt dan in een
Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Is er iets concreets te zeggen over dat verschil? Laten we daartoe de genoemde
casussen Nooteboom en Frank kort nader beschouwen. Een eerste indicatie voor de
aandacht voor een auteur is simpel te geven door, aan de hand van het
personenregister, het aantal bladzijdes te vergelijken waarop een auteur genoemd
wordt. Hiertoe vergelijk ik de namen van vijf prominente moderne Nederlandse
auteurs in het hoofdstuk over de naoorlogse letterkunde in Niederländische
Literaturgeschichte (dat Grüttemeier zelf schreef) en in Brems' Altijd weer vogels
die nesten beginnen. Uiteraard is de omvang van de tekst over de naoorlogse
letterkunde in het Duitse boek veel beperkter dan Brems' dikke standaardwerk.
Niettemin geeft de vergelijking een indruk, tussen vierkante haken de positie in de
‘top vijf’.
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Hugo Claus

Brems
72 [1]

Grüttemeier
10 [3]

W.F. Hermans

60 [2]

8 [4]

Harry Mulisch

52 [3]

13 [2]

Cees Nooteboom

24 [5]

15 [1]

Gerard Reve

48 [4]

6 [5]

Zelfs dit kleine overzichtje toont opmerkelijke verschillen. Hugo Claus als nummer
één bij Brems mag misschien een kleine verrassing heten (en ook het feit dat Mulisch
niet eens nummer twee is). Dat Nooteboom, als ‘Duitse’ nummer één, bij Brems
slechts de helft van het aantal vermeldingen krijgt van de op-één-na-laatste geplaatste
Reve, is een verschil dat je (ook statistisch ongetwijfeld) significant mag noemen.
Nooteboom en Mulisch als eerste twee in Duitsland is zeer verklaarbaar. De
omgekeerd evenredige aandacht voor Nooteboom in beide geschiedenissen is volledig
begrijpelijk, zeker vanuit het Duitse perspectief. Het ‘Schlüsselmoment der Geschichte
der modernen niederländischsprachigen Literatur’ waarmee Grüttemeier zijn
hoofdstuk begint, namelijk de ongekend positieve televisierecensie van Marcel
Reich-Ranicki over de Duitse vertaling van Het volgende verhaal die in 1991
Nootebooms Duitse doorbraak betekende, ontbreekt bij Brems. Sterker nog: zelfs
het boek in kwestie komt in zijn literatuurgeschiedenis niet voor.
Ook een blik op Anne Frank in beide boeken levert opmerkelijke verschillen op.
Bij Brems wordt zij vier keer genoemd, steeds in een opsomming van meerdere
oorlogsgerelateerde boeken. De eerste keer onder verwijzing naar het internationale
succes van Het achterhuis en één keer met de vermelding dat het dagboek ‘in de
loop der jaren meer en meer als jeugdboek is gaan functioneren’. Inhoudelijk zegt
Brems nergens iets over de tekst van Anne Frank. Binnen de veel bescheidener ruimte
die Grüttemeier ter beschikking stond, weet hij wel een zeer informatieve tekst te
schrijven - met, in het licht van Brems' observatie, misschien wel als meest
opmerkelijke waarneming dat Das Tagebuch der Anne Frank in de tijd dat het in
Nederland nog louter gezien werd als historisch document ‘bereits einer der
Schlüsseltexte der Auslandsniederlandistik [war]. Dabei gerieten zunehmend auch
die literarischen Qualitäten des Tagebuchs ins Blickfeld’.
Deze twee voorbeelden geven aan wat je als Nederlandse lezer van een Nederlandse
literatuurgeschiedenis makkelijk uit het oog verliest vanuit je vanzelfsprekende
referentiekader, namelijk dat zelfs de meest integere, afgewogen, partijloze
literatuurhistoricus voortdurend door tijd en plaats bepaalde keuzes presenteert.
Leuker en Grüttemeier stellen
dass gerade der Blick von Außerhalb der Niederlande und Flandern auf
die niederländische Literatur andere Akzente setzen kann und soll, weil
darin eine Bereicherung der Diskussion im Zentrum des Sprachgebietes
gesehen wird.
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Wat dat betreft is het spijtig dat de Niederländische Literatuurgeschichte binnen
neerlandistieke kringen zo relatief geruisloos ontvangen werd en geen katalysator
werd in een theoretisch debat over de positie van de literatuurgeschiedschrijver.
Jos Joosten, Nijmegen
Brems, H., Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur, 1945-2005. Groningen, 2005.

Eindnoten:
1. Zie http://taalunieversum.org/taalunie/niederlandische_literaturgeschichte/ en
http://www.neder-l.nl/newindex.html?http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/12/061212.html,
laatst geraadpleegd 20 mei 2012.
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2007
Mona Arfs: Rood of groen?
Göteborg, Göteborger germanistische Forschungen/Acta Universitatis
Gothoburgensis 49
Een halve eeuw hoofdbrekens over de eindgroep.
Het verschijnen in 2007 van het proefschrift van Mona Arfs, Rood of groen? illustreert
niet alleen hoe de neerlandistiek intra muros en extra muros naar elkaar zijn
toegegroeid, het markeert ook het punt waarop de studie van een weerbarstig, typisch
Nederlands verschijnsel is gekomen nadat talloze taalkundigen van verschillende
theoretische komaf zich hierover hebben gebogen gedurende een halve eeuw (en
eigenlijk langer - zie het proefschrift van Arfs voor een overzicht). De taalkundige
hoofdbrekens die Nederlandse werkwoordelijke eindgroepen opleveren, hebben zelfs
buiten de neerlandistiek carrière gemaakt, al moet je je daar ook weer niet al teveel
bij voorstellen. Toen onlangs (14 maart 2011) Noam Chomsky, ongetwijfeld de
meest gezichtsbepalende taalkundige van deze tijd, na een lezing in Leiden gevraagd
werd hoe het gezien zijn zojuist gepresenteerde nieuwe inzichten nu verder moest
met de Nederlandse werkwoordelijke eindgroep, keek hij met een gezicht dat leek
uit te drukken: nog nóóit van gehoord.
Wat is het probleem met die Nederlandse werkwoordelijke eindgroepen? Eigenlijk
gaat het om meerdere problemen, waarbij ruwweg twee grote vragen spelen. De
eerste draait om het verschijnsel dat de werkwoorden aan het einde van de
Nederlandse zin ogenschijnlijk niet op een logische wijze gekoppeld zijn aan de erbij
horende subjecten en objecten. Neem een zin als (1a), waarin de dirigent het subject
is van liet, terwijl de mannen het subject is van het na liet komende werkwoord
zingen. Ook het object deze partij staat voor liet, terwijl het bij zingen hoort. Hoe
anders in een taal als het Engels, waar keurig bij elkaar staat wat bij elkaar hoort.
Sprekers van het Nederlands lijken geen last lijken te hebben van dit gekluts en de
vraag is hoe dat kan en wat dat zegt over menselijke taal.
(1) a. (Ik denk) dat de dirigent de mannen deze partij liet zingen
b.... that the conductor let the men sing this part
Zeer veel onderzoekers hebben zich met deze vraag bezig gehouden, waarbij het
werk van de briljante taalkundigen Evers en Huybregts richtingbepalend is geweest.
De eerstgenoemde heeft sinds zijn proefschrift uit 1975 zo ongeveer zijn hele carrière
als onderzoeker aan dit verschijnsel gewijd, de tweede publiceerde nauwelijks (zie
echter Huybregts 1976), maar zijn inspirerende ideeën bereikten desalniettemin veel
onderzoekers.
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Je kunt er van mening over verschillen of dit onderzoek geleid heeft tot antwoorden
die even groot zijn als de oorspronkelijke vragen. Sommigen zeggen dat het voor
zulke grote antwoorden nog veel te vroeg is. In ieder geval valt niet te ontkennen dat
dit onderzoek geleid heeft tot een toename van de kwaliteit en de kwantiteit in de
beschrijving van de Nederlandse werkwoordelijke eindgroep, in al zijn varianten, in
diverse talen en dialecten, synchroon en diachroon. Daardoor sloot dit werk aan bij
een beschrijvende traditie die al bestond voor 1975, óók voor de werkwoordelijke
eindgroep. De gevonden variatie brengt ons bij een tweede cluster van problemen:
wat zit er achter deze variatie? Een standaardvoorbeeld daarvan is de afwisseling
van zogenaamde rode volgorde (participium achter de persoonsvorm) en groene
volgorde (participium voor de persoonsvorm) in respectievelijk (2a) en (2b).
(2) a. (Ik denk) dat de dirigent het koor heeft geleid
(rode volgorde)
b.... dat de dirigent het koor geleid heeft
(groene volgorde)
Waarom bestaan deze volgordes, die voor veel sprekers equivalent zijn, naast elkaar?
Waarom kunnen we niet met één volgorde toe, zoals bijvoorbeeld de Friezen, de
Duitsers en de Engelsen (in hun standaardvarianten)? Zitten we wellicht in een
overgangsstadium, en is een van de twee de ‘oude’ volgorde en de andere de ‘nieuwe’?
Hebben de twee volgordes voor sprekers van het Nederlands toch een andere
gebruikswaarde, al kunnen zij dat zelf niet zo makkelijk omschrijven? Gedigitaliseerde
corpora maken het mogelijk het taalgebruik met moderne statistische technieken te
onderzoeken. Mona Arfs laat zien dat in het door haar onderzochte corpus van
geschreven teksten de rode volgorde verreweg het vaakst wordt gebruikt, en dat de
afwijkingen van het gemiddelde gerelateerd lijken aan verschillende factoren,
waaronder met name prosodie.
Ook in het onderzoek naar de variatie is de vooruitgang enorm, maar toch eerder
descriptief dan dat we nu écht weten wat er aan de hand is. En alweer, misschien is
het daarvoor ook nog te vroeg. Dat doet de vraag rijzen hoe het nu verder moet.
Welke elementen ontbreken en kunnen helpen de grote vragen te beantwoorden?
Wat mijns inziens een beetje uit het oog is geraakt, is dat de Nederlandse variatie in
(2) bij uitstek het patroon laat zien dat zich voordoet in tal van andere eigenschappen,
en dat als zodanig door Van Haeringen (1956) is beschreven, namelijk dat het
Nederlands tussen het Engels en het Duits inzit. Waar het Engels de vaste volgorde
finiet werkwoord-participium heeft, geldt het omgekeerde voor het Duits. En geheel
volgens het Van Haeringen-patroon zit het Nederlands daar met de variatie in (2)
tussen in. Ik heb eerder gesuggereerd (namelijk in Weerman 2006) dat dit patroon
in ieder geval voor veel andere verschijnselen begrepen zou moeten worden als een
effect van de rol van taalcontact (en daarmee ‘tweede’ of eigenlijk ‘late’ verwerving)
in de geschiedenis van de
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betrokken talen: zeer groot bij de wording van het Engels, relatief gering bij het
Duits, het Nederlands er tussenin.
Als we deze gedachte verder volgen is er behalve meer aandacht voor een
gedetailleerde historische vergelijking onderzoek nodig naar hoe eerste- en
tweedetaalleerders constructies met een finiet werkwoord en participium verwerven.
Een schot voor de boeg: mijn indruk is dat late verwervers de ‘Engelse’ volgorde in
(2a) prefereren, terwijl Nederlandse kinderen (althans voor zover zichtbaar in
CHILDES-corpora) aanvankelijk juist vaker de ‘Duitse’ volgorde van (2b) gebruiken.
Dat zou aansluiten bij de veronderstelling in De Sutter (2009) dat voor sprekers van
het Nederlands de volgorde in (2b) basaal is. (2a) is zo bezien een extratje, maar wel
een versiering die we zeer frequent gebruiken. Zou deze combinatie van historische
taalkunde en onderzoek naar eerste- en tweedetaalverwerving niet een aardig
programma vormen voor de internationale neerlandistiek van de komende jaren?
Arfs, Mona, Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige
werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord en een
hulpwerkwoord in bijzinnen in het hedendaags Nederlands. Göteborg,
2007.
Fred Weerman, Amsterdam
Evers, Arnold, The transformational cycle in Dutch and German. Dissertatie,
Utrecht, 1975.
Haeringen, C.B., Nederlands tussen Duits en Engels. Tweede druk. Den Haag,
1956.
Huybregts, Riny, ‘Overlapping dependencies in Dutch’. Utrecht Working Papers
in Linguistics 1, 1976, 24-65.
Sutter, Gert de, ‘Towards a multivariate model of grammar: the case of word
order variation in Dutch clause final verb clusters’. A. Dufter, J. Fleischer &
G. Seiler (red.), Describing and modeling variation in grammar. Trends in
linguistics. Studies and monographs. Berlin, 2009, 225-254.
Weerman, Fred, ‘It's the economy, stupid! Een vergelijkende blik op men en
man’. M. Hüning, U. Vogel, T. van der Wouden & A. Verhagen (red.),
Nederlands tussen Duits en Engels. Leiden, 2006, 19-47.
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2008
Voltooiing Dialectatlassen FAND, MAND en SAND
In haar overzicht van de ontwikkeling van de dialectcartografie beschrijft Nicoline
van der Sijs (2011, 2011a) dat en hoe er in de negentiende eeuw onder taalkundigen
voor het eerst belangstelling ontstond voor de dialecten. Een van de eerste studies
over dit onderwerp was het Dialecticon van Johan Winkler uit 1874, waarin hij
(becommentarieerde) vertalingen gaf van de gelijkenis van de verloren zoon in 186
Nederduitse, Nederlandse en Friese dialecten. Nog iets later werd er voor het eerst
gewerkt met dialectenquêtes om een beter beeld te krijgen van de variatie binnen het
Nederlandse taalgebied. Op basis van de gegevens die op deze manier beschikbaar
kwamen, ontstonden er twee nieuwe taalkundige vakken, de dialectgeografie en de
dialectcartografie. ‘De eerste kaart van een Nederlands taalkundig verschijnsel werd
in 1899 getekend door de taalkundige Jan te Winkel’, aldus Van der Sijs (2011a, p.
246). Te Winkels kaarten gingen over de regionaal bepaalde uitspraak van klanken.
De eerste woordkaart werd volgens Van der Sijs getekend door Jos Schrijnen in
1917. Het was een kaart met de verschillende benamingen voor ‘vlinder’ in een aantal
Nederlandse dialecten.
Er volgden in de twintigste eeuw diverse kaarten en atlassen; ook grotere projecten
konden worden gerealiseerd, zoals de Reeks Nederlandse dialectatlassen (RND),
waarvan zestien delen verschenen tussen 1925 en 1982. Ook vanuit huidig perspectief
zijn dit grote prestaties, mijlpalen in het dialectologisch onderzoek. Een recent
hoogtepunt is het verschijnen van het drieluik van atlassen die bekend staan onder
de acroniemen FAND, MAND en SAND.
Het begin werd gemaakt door de FAND. Onder leiding van Jan Goossens en Johan
Taeldeman verschenen er tussen 1998 en 2005 vier delen van deze Fonologische
atlas van de Nederlandse dialecten. In 2005 verschenen ook de eerste delen van de
MAND, de Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten, en de SAND, de
Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Drie jaar later, in 2008, verscheen
van beide atlassen het tweede deel, weer bij Amsterdam University Press. De atlassen
bestaan telkens uit een gebonden kaartdeel (tweetalig, Nederlands en Engels) en een
gebrocheerd commentaardeel. Van dit laatste is er naast een Nederlandstalige telkens
ook een Engelstalige versie. Door deze tweetalige opzet komen de resultaten van het
dialectologisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen ook beschikbaar voor een
breed internationaal publiek van geïnteresseerde taalkundigen.
Deel I van de MAND bevat onder andere kaarten over de vorming van het meervoud
van zelfstandige naamwoorden, over de distributie van verschillende
diminutiefsuffixen en over het genus van zelfstandige naamwoorden (af te lezen
bijvoorbeeld aan de vorm van het lidwoord). In deel II volgen dan gegevens over de
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vorming van comparatief en superlatief in de dialecten, over diverse pronomina en
over de vorming van werkwoordstijden. Hier vinden we bijvoorbeeld ook kaarten
over de aan- of afwezigheid van het prefix ge- bij voltooide deelwoorden.
In deel I van de SAND worden vijf grotere onderwerpen behandeld: voegwoorden,
subjectpronomina, subjectverdubbeling en subjectclitisering na ja en nee, reflexieve
en reciproke pronomina en vooropplaatsing. In deel II, uit 2008, gaat het om
werkwoordclusters en de zogenoemde ‘doorbreking’ ervan. Daarnaast wordt in de
kaarten aandacht besteed aan hulpwerkwoorden en de plaatsing van werkwoorden
in de zin. Ten slotte presenteert dit deel van de SAND zeventien kaarten over negatie
en kwantificatie. Hier vindt men dus onder andere informatie over het gebruik van
enkele versus tweeledige negaties.
In tegenstelling tot de MAND werken de samenstellers van de SAND-kaarten niet
met verschillende symbolen om aan te geven waar een bepaalde variant is
aangetroffen, maar met gekleurde blokjes. Dat maakt de kaartjes heel mooi, maar
soms ook moeilijk leesbaar (althans voor mij). Kleurenblind mag je in elk geval niet
zijn als je met deze syntactische atlassen wilt werken.
De atlassen zijn heel goed gerecipieerd en besproken, zowel nationaal als ook
internationaal. Uiteraard zijn er echter ook kritische opmerkingen gemaakt. Zo
bekritiseert Hoekstra (2007) dat er nauwelijks informatie te vinden is over de selectie
en de achtergrond van de informanten in de MAND. Bovendien vindt hij dat er wel
heel veel historische kennis wordt verondersteld omdat de kaarten worden
gepresenteerd en geïnterpreteerd vanuit een diachroon Germaanse invalshoek. Toch
zijn de kaarten volgens hem ‘also useful for the linguist doing synchronic research,
though they are not always easily accessible.’ En Van der Wouden (2008) wijst in
zijn (verder wel degelijk zeer positieve) bespreking van deel I van de SAND onder
andere op onevenwichtigheden bij de keuze van de behandelde verschijnselen en op
een aantal problemen met de kwaliteit van de verzamelde data. Desondanks zijn de
recensenten het eens: de atlassen geven een prachtig beeld van het Nederlandse en
Vlaamse dialectlandschap. Ze zijn uitstekend geschikt als naslagwerken en ze leveren
buitengewoon veel en interessant materiaal voor verder onderzoek.
Damaris Nübling (2006, p. 104) heeft in haar bespreking van de MAND voorgesteld
om ‘eine populäre Kleinausgabe des MAND zu verfassen’. In zekere zin kunnen we
de nieuwe Dialectatlas van Nicoline van der Sijs (2011) zien als zo'n ‘kleine populaire
editie’ van de drie grote wetenschappelijke atlassen. Voor deze atlas is er gekozen
voor een andere cartografische methode en de kaarten zijn daarom nieuw getekend.
De kaarten over fonologische, morfologische en syntactische verschijnselen berusten
echter bijna allemaal op de gegevens van FAND, MAND en SAND. Voor het
taalkundig onderwijs is de compacte nieuwe dialectatlas in veel opzichten beter
geschikt dan de grote uitgaven, maar zonder deze grote wetenschappelijke projecten
zou ook de nieuwe dialectatlas niet mogelijk zijn geweest.
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2008
Joop van der Horst: Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis
Leuven, Leuven University Press
De taalkundige Joop van der Horst publiceerde in het jaar 2008 twee belangrijke
boeken: Het einde van de standaardtaal en Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis.
Het eerste boek, een spraakmakend essay van bijna vierhonderd bladzijden, is
aanleiding geweest voor soms heftige discussies. Uit dit boek blijkt dat Joop van der
Horst over een complexe aangelegenheid toegankelijk en gericht op een breed publiek
kan schrijven. Voor deze vaardigheid heeft hij in 2006 de populariseringsprijs van
de LOT (Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap) ontvangen. Een paar
maanden na Het einde van de standaardtaal verscheen bij de Universitaire Pers
Leuven de Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, een indrukwekkend werk van
2014 bladzijden, verdeeld over twee dikke delen. Dit boek is - ook al is het weer
helder en duidelijk geschreven - op een wetenschappelijk, deskundig publiek gericht.
Joop van der Horst oftewel J.M. (Johannes Maria) van der Horst is al heel lang
bezig met de geschiedenis en de syntaxis van de Nederlandse taal. Al in 1981
verscheen een Kleine Middelnederlandse syntaxis, in 1989 publiceerde hij samen
met Fred Marschall de Korte geschiedenis van de Nederlandse taal. Joop van der
Horst werkte mee in de redactie voor de Geschiedenis van het Nederlands (samen
met M.C. van den Toorn, W. Pijnenburg en J.A. van Leuvensteijn) en schreef voor
dit boek meerdere stukken over de syntaxis. In 1999 publiceerde hij samen met zijn
broer Kees van der Horst de Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
De volgende geschiedenis, de Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, heeft
Joop van der Horst alleen geschreven. Om greep te houden op meer dan tweeduizend
bladzijden is een heel duidelijke structuur, een vast stramien nodig. Daarom is de
GNS in twee opzichten gerubriceerd: ten eerste is het werk in zeven delen verdeeld
die elk een bepaalde periode in de tijd beslaan, ten tweede worden negentien
thematische aspecten in telkens dezelfde volgorde besproken. De chronologische
indeling is vrij traditioneel: Oudnederlands (boek I), Middelnederlands 1200-1350
(boek II), Middelnederlands 1350-1500 (boek III), de zestiende eeuw (boek IV), de
zeventiende eeuw (boek V), de achttiende eeuw (boek VI) en de negentiende en
twintigste eeuw (boek VII). Meer dan honderd bladzijden heeft Joop van der Horst
gewijd aan een uitvoerige literatuurlijst. De basis voor de GNS zijn niet theoretische
aspecten van taal maar het talige materiaal zelf, het gaat echter niet om een
kwantitatief onderzoek, maar om een puur kwalitatieve beschrijving: Van der Horst
gebruikt zijn voorbeelden om syntactische verschijnselen te illustreren, om aan te
geven in welke periode in welke regio een bepaald fenomeen aangetroffen wordt.
Hij gebruikt dan ook geen tabellen of grafieken om de resultaten te pre-
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senteren. Omdat het om een kwalitatieve aanpak gaat, zou de GNS in principe nog
met andere voorbeelden aangevuld kunnen worden.
De thematische indeling is op morfosyntactische aspecten gegrond, waarbij de
woordsoorten (en niet de syntactische functies) het uitgangspunt vormen. De
hoofdstukken gaan over naamwoorden (zelfstandig en bijvoeglijk), naamvallen,
verschillende soorten pronomina, telwoorden, preposities, bijwoorden en
voegwoorden. Het werkwoord dat uiteraard een belangrijk onderdeel binnen de
syntaxis vormt, krijgt ook in dit boek veel aandacht. Het gebruik van tijden, het
passief en de conjunctief, maar ook deelwoorden, infinitieven, de
Infinitivus-pro-participio-constructie (bijvoorbeeld zij heeft kunnen helpen) en
koppelwerkwoorden komen aan bod. Omdat het bij syntaxis om de opbouw van
zinnen gaat, krijgen natuurlijk ook volgordeverschijnselen aandacht. Daarbij kijkt
Joop van der Horst naar de volgorde van zinsdelen, maar ook naar de volgorde in
nominale constituenten - zoals de positie van lidwoorden, genitieven,
voorzetselgroepen - en de positie van de werkwoordelijke elementen in de zin als
ook hun onderlinge volgorde (de zogenaamde ‘rode en groene volgorde’).
Alle zeven delen zijn door de negentien thematische hoofdstukken helemaal parallel
opgebouwd. Deze absoluut parallelle structuur heeft voor- en nadelen. Nadelig is
dat veel informatie herhaaldelijk voorkomt en onderwerpen besproken dienen te
worden - zij het in het kort - hoewel ze in een bepaald tijdvak nog niet of niet meer
van belang zijn voor die periode. Om een bepaalde ontwikkeling diachroon na te
gaan, is helaas veel bladerwerk nodig. Als men bijvoorbeeld wil weten wanneer de
constructie ‘ik zit te lezen’ ontstaan is en hoe deze constructie zich heeft ontwikkeld,
moet men hoofdstuk 9.5.1.2 in zeven delen opzoeken, dat wil zeggen op de bladzijden
223, 418, 644, 879, 1166, 1437 en 1756. Een onderwerp zoals ‘de ontwikkeling van
infinitiefconstructies’ vormt daarmee niet één samenhangend hoofdstuk, maar is
onderdeel van zeven hoofdstukjes. Dit diachrone lezen is door het vele bladerwerk
niet echt aangenaam.
Voordelen van de parallelle structuur zijn dat het überhaupt mogelijk is de syntaxis
van de Nederlandse taal synchroon én diachroon te bekijken: je krijgt een idee hoe
de Nederlandse taal in een bepaalde periode opgebouwd was, welke talige fenomenen
in hetzelfde tijdvak opduiken of in onbruik raken en je kunt de ontwikkeling van de
syntaxis door de eeuwen heen volgen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
constructies ‘ik zit te lezen’ en ‘ik heb zitten lezen’. Omdat het boek zeer helder
gestructureerd is en omdat op het schutblad een overzichtelijke indeling van alle
hoofdstukken met de paginanummers staat, is alle informatie - het vele bladerwerk
ten spijt - goed te vinden.
De verwachtingen over de Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis waren zo
groot dat de redactie van het tijdschrift Nederlandse taalkunde niet minder dan vijf
experts om een recensie van de GNS heeft gevraagd. Natuurlijk hebben de recensenten
minpunten gevonden - dat hoort onder andere bij de taak van de recensent. Het
grootste kritiekpunt lijkt echter te zijn dat het boek in oude stijl is ontworpen en
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voltooid, dus als boek en niet als elektronische databank. Niet onterecht spreekt Joop
van der Horst in deze context van ‘een zekere wijsneuzigheid’ van sommige
commentatoren; volgens hem is de GNS ‘veeleer een slotakkoord dan een ouverture’.
De GNS wordt echter ook geprezen om haar systematiek, de heldere structuur, en de
omvattende literatuurverzameling. Voor iedereen die met historisch onderzoek naar
de syntaxis bezig is, is de GNS een ‘fantastische inspiratiebron’, een ‘standaardwerk’,
‘een onmisbaar referentiewerk’, een boek ‘dat in geen enkele bibliotheek mag
ontbreken’, om uit enkele recensies te citeren.
Aan de Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis heeft Joop van der Horst meer
dan 25 jaar gewerkt, in z'n eentje, zonder onderzoeksteam, zonder medeauteur(s),
zonder mederedacteur(s), zonder databanken. Het resultaat is een boek weliswaar in
‘oude stijl’, maar wel een monumentaal naslagwerk, dat zonder meer onder de
mijlpalen in de geschiedenis van de internationale Neerlandistiek valt.
Er blijft een grote wens: een digitale versie van de GNS. Maar zo'n project is (te)
duur. Tot nu toe zijn alleen Belgische instanties bereid geweest om geld in dit project
te investeren. In Nederland is er blijkbaar geen geld voor ‘buitenlandse projecten’,
zoals verschillende potentiële subsidiegevers de GNS benoemden. Joop van der Horst
gaat er zelf niet van uit dat er zo snel een tweede versie van de GNS zal verschijnen.
Maar misschien kan door dit jubileumnummer van de IN duidelijk worden dat zo'n
mijlpaal meer dan alleen maar respect verdient: deze Geschiedenis van de Nederlandse
syntaxis zou voor alle Neerlandici op een optimale manier ter beschikking moeten
staan.
Ute K. Boonen, Duisburg-Essen
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2009
De historische woordenboeken van het INL online
In 2009 zijn uiteindelijk ook het Oudnederlands woordenboek (ONW) en het
Middelnederlands woordenboek (MNW) in het digitale tijdperk aangekomen zodat
nu alle vier grote historische woordenboeken van het Nederlands, als het ware het
geheugen van deze taal, online ter beschikking staan. De woordenboeken maken
deel uit van de Geïntegreerde Taalbank (GTB) van het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie (INL) en beschrijven zestien eeuwen Nederlandse woordenschat. Naast
het ONW en het MNW gaat het daarbij ook om het Vroegmiddelnederlands
woordenboek (VMNW) en het grootste woordenboek ter wereld, het Woordenboek
der Nederlandsche taal (WNT).
Digitaal of in boekvorm - de woordenboeken vormen geen homogeen geheel, maar
ze verschillen in meerdere opzichten van elkaar (zie Mooijaart 2010). Terwijl met
het werk aan het MNW en het WNT al in de negentiende eeuw begonnen werd, zijn
het ONW en het VMNW vrij recent ontstaan en meteen als elektronisch woordenboek
uitgewerkt. Het MNW en het WNT bieden vooral uitgebreide semantische
beschrijvingen, terwijl in het ONW en het VMNW ook spelling- en flexievarianten
aan bod komen. Verder zijn er ook qua bronmateriaal (interne verhouding van
tekstsoorten, herkomst van het materiaal enzovoort) en omvang een aantal grote
verschillen waarmee in onderzoek rekening moet worden gehouden.
Desondanks is nu met de via het internet toegankelijke woordenboeken historisch
taalonderzoek aanzienlijk gemakkelijker geworden. Dit heeft natuurlijk in eerste
instantie te maken met voordelen die typisch zijn voor elektronische producten,
namelijk het (snelle) opzoeken niet alleen van trefwoorden, maar ook van woorden
binnen een artikel of een citaat. In tegenstelling tot een cd-rom zijn ze overal
beschikbaar, wat het werken met de woordenboeken nog veel flexibeler maakt.
Niet alleen voor het opzoeken van woorden, maar ook voor onderzoek naar
taalverandering heeft de digitale versie van de woordenboeken wat te bieden: met
een gecombineerde zoekopdracht in alle woordenboeken is het mogelijk om een snel
overzicht te krijgen over de semantische ontwikkeling van een woord (zie Mooijaart
2010). In principe kun je met een paar muisklikken op de webinterface van de GTB
een soort chronologisch overzicht oproepen van de verschillende betekenissen van
een woord in de afzonderlijke woordenboeken (een dergelijk overzicht is sinds kort
overigens ook direct via de recent vernieuwde INL website www.inl.nl beschikbaar).
Op die manier kun je bijvoorbeeld gemakkelijk de betekenisontwikkeling van een
woord als groen van de vroegste dagen van het Nederlands tot vandaag de dag volgen:
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ONW

1. groene kleur hebbend

VMNW

1. groene kleur hebbend
2. (fig.) onrijp, jong

MNW

1. groene kleur hebbend; onrijp
2a. jeugdig, bloeiend, frisch
2b. vers (vooral van spijzen)

In het WNT worden dan zelfs zeven verschillende betekenissen van groen in
letterlijk en/of figuratief gebruik behandeld (onder andere 1. de kleur van planten,
2. van planten die onrijp zijn, 3. van allerlei levende wezens, voorwerpen, collectieven,
stoffen enz. die een groene kleur hebben, 4. van zaken die, groen van kleur of niet,
vers zijn). Je zou dus kunnen stellen dat groen er in de loop van de eeuwen steeds
meer betekenisnuances bij heeft gekregen. Mooijaart (2010, p. 15) laat voor schalk
zien hoe goed zo'n soort overzicht een eeuwenlange ontwikkeling in één klap kan
afbeelden, maar al voor een voorbeeld als groen kun je je afvragen hoe bruikbaar
het is. Er is namelijk tussen de woordenboeken bij de betekenisstructurering geen
afstemming geweest (zie ook Mooijaart 2011, pp. 144-145), dat wil zeggen de
afbakening van de betekenissen en de gedetailleerdheid van beschrijving verschillen
per woordenboek. ONW, VMNW en MNW zijn hier minder nauwkeurig dan het WNT
dat een uitgebreide semantische beschrijving van alle gedocumenteerde betekenissen
van groen biedt. Het hoeft niet per se te betekenen dat bepaalde gebruikswijzen pas
in de door het WNT beschreven periode (vanaf 1500) ontstonden. De vergelijkbaarheid
tussen de woordenboeken is dus relatief.
De trefwoorden in alle (elektronische) woordenboeken zijn voorzien van een extra
vorm in de moderne spelling - het is niet nodig om te weten dat tafel in het ONW
alleen als tavala te vinden is. Verder zijn de artikelen met hetzelfde trefwoord aan
elkaar gelinkt zodat men probleemloos over kan schakelen van tavala in het ONW
naar tafel in het WNT. In opbouw zijn ook links binnen de artikelen die naar andere
bronnen verwijzen (het Etymologisch woordenboek van het Nederlands, dialectkaarten
enzovoort; zie bijvoorbeeld het woord aronskelk en Mooijaart 2010, p. 9).
Naast de semantische informatie zijn ook de citaten die in de woordenboeken zijn
opgenomen een rijke bron van authentiek taalmateriaal voor historisch onderzoek.
De citaten zijn doorzoekbaar en kunnen als tekstbestand worden geëxporteerd.
Vooral wat de citaten betreft kunnen de zoektechnieken op de internetversie volgens
mij nog uitgebreid worden om de waarde van de woordenboeken voor taalkundig
onderzoek te verhogen. Ten eerste zijn de citaten helaas niet gelemmatiseerd. Voor
een zoekopdracht naar trefwoorden met een eigen ingang die de string groot bevatten,
voldoet het intikken van groot (eventueel met behulp van wildcards). Om echter alle
mogelijke resultaten in de citaten te vinden, moet men rekening houden met de
verschillende spellingen en flexievormen die voor groot door de eeuwen heen
aangetroffen worden, dus grōt, gruoz, groz, grot, groet, grod,
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groit, groed, grood, ghrot, groyt enzovoort. Eveneens ingewikkeld is het zoeken
naar complexe woordvormingen die tegenwoordig wel een geheel vormen, maar
vroeger misschien nog niet aan elkaar werden geschreven (bijvoorbeeld menscheliker
wijs > menselijkerwijs). In beide gevallen kunnen reguliere expressies bij de
zoekopdrachten worden gebruikt, maar ze leveren nog steeds te veel ruis op die met
de hand verwijderd moet worden (voor het zoeken naar morfologische patronen, zie
ook Van Santen 2011).
Ook het zoeken op abstracte syntactische patronen kan (nog?) niet. De woorden
binnen de citaten zijn niet morfo-syntactisch geannoteerd, dat wil zeggen voorzien
van informatie over woordsoort, syntactische functie enzovoort. Het is dus niet
mogelijk om zomaar naar algemene patronen als een N van een N te zoeken
(bijvoorbeeld een kast van een huis). Ook hier kan alleen een zoekopdracht met een
specifieke string van letters gebruikt worden, wat het aantal resultaten echter zal
beperken omdat originele gebruikswijzen niet ontdekt kunnen worden. De annotatie
van de citaten zou dus het nut van de woordenboeken nog eens enorm vergroten.
Op internet vindt men overigens ook de grote historische woordenboeken van het
Duits en het Engels: Het Oxford English dictionary (OED) waarvan de uitgebreide
versie in tegenstelling tot de woordenboeken van de Geïntegreerde Taalbank niet
gratis is en het Wörterbuchnetz inclusief het Deutsche Wörterbuch (DWB) waarvan
de zoekmogelijkheden nog ver verwijderd zijn van wat het INL heeft gerealiseerd
(zie ook Gärtner 2011).
Het verschijnen van de historische woordenboeken van het Nederlands op internet
heeft hun nieuw leven ingeblazen en ze staan weer volop in de belangstelling. Recent
verscheen zelfs een themanummer van het tijdschrift Nederlandse Taalkunde (zie
Mooijaart 2011a) met bijdragen over de meerwaarde en de grenzen van de
elektronische woordenboeken voor onderzoek in de diachrone semantiek,
dialectologie, morfologie, taalgeschiedenis en de relatie Duits-Nederlands. Naar een
aantal artikelen heb ik hierboven al verwezen. Het is duidelijk dat de woordenboeken
als geheugen van de Nederlandse taal zowel voor neerlandici binnen als buiten het
Nederlandse taalgebied van onschatbare waarde zijn.
Historische Woordenboeken van het Nederlands: http://gtb.inl.nl/
Oxford English dictionary: http://www.oed.com/
Wörterbuchnetz (inclusief Deutsches Wörterbuch):
http://www.woerterbuchnetz.de/
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2010
Roel Vismans, Matthias Hüning & Fred Weerman: ‘Dutch between
English and German’
Journal of Germanic Linguistics 22, special issue 04
In 2010 verscheen een speciale aflevering van het Journal of Germanic Linguistics,
met als gastredactie Roel Vismans, Matthias Hüning en Fred Weerman. Het thema
was ‘Dutch between English and German’, waarmee teruggegrepen werd op
Nederlands tussen Duits en Engels van de Utrechtse hoogleraar C.B. van Haeringen
uit 1956. In het tijdschrift vinden we onder meer bijdragen over frisismen, sterke
werkwoorden, modale partikels en de relatie tussen letters en klanken.
Volgens Van Haeringen was de bedoeling van zijn Nederlands tussen Duits en
Engels ‘de drie germaanse talen naast elkaar te houden met het oog op hun
tegenwoordige structuur, ze met elkaar te vergelijken naar het materiaal waarvan ze
zich bedienen en de grammatische middelen waarover ze beschikken’ (p. 5). Je zou
denken dat het boek ter sprake gekomen moet zijn op het eerste colloquium van
hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, dat vijf
jaar na het verschijnen van het boekje, in 1961, plaatsvond in ‘Het oude Hof’
(tegenwoordig weer Paleis Noordeinde) te 's-Gravenhage. In de door mij
geraadpleegde bronnen is daarover echter niets terug te vinden. Pas in het verslag
van het derde colloquium (1967, eveneens in Den Haag) komt Van Haeringens boek
expliciet (en dan nog maar terloops) ter sprake, in een voordracht van de Groningse
hoogleraar K.H. Heeroma over ‘Het taalhistorisch apparaat’.
Het vergelijken van het Nederlands met de verwante vreemde talen komt
vanzelfsprekend ook regelmatig terug in de latere edities van de colloquia en in
bijdragen aan NEM, als dat eenmaal van een ‘clubblad’ tot een wetenschappelijk
tijdschrift is uitgegroeid. En recentelijk staat dit thema ook centraal op een serie
conferenties, waarvan de eerste werd gehouden in het najaar van 2005 in Berlijn.
Kennelijk voldeed deze eersteling aan een behoefte, want hij heeft een vervolg
gekregen in 2008 (Sheffield) en in 2010 (Oldenburg), terwijl aan de organisatie van
een volgende bijeenkomst alweer gewerkt wordt. Was de eerste bijeenkomst nog
Nederlandstalig, met als titel Nederlands tussen Duits en Engels, de bijeenkomsten
in Sheffield en Oldenburg waren vooral in het Engels, en de titel was nu A Germanic
sandwich. Dutch between English and German. De lezingen van Berlijn zijn
gebundeld in Hüning, Vogel, Van der Wouden en Verhagen (2006), die van Sheffield
in de tijdschriftaflevering waar ik deze bijdrage mee opende, en een bundel met
Oldenburgse lezingen is in productie.
Hoewel deze wetenschappelijke bijeenkomsten formeel weinig met de IVN of
Neerlandica extra Muros / Internationale Neerlandistiek te maken hebben, blijken
ze bezocht te worden door een opvallend groot aantal extramurale neerlandici - mis-
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schien ook omdat die vanaf het begin bij de organisatie betrokken waren. De algemene
thematiek van de hier besproken conferentiereeks is steeds vergelijkende taalkunde,
en dan toegespitst op Duits, Engels en Nederlands. Eén vorm van vergelijkende
taalkunde, ontstaan in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, is contrastieve
taalkunde. Het voornaamste doel daarvan was het vreemdetalenonderwijs efficiënter
te maken, met als achterliggend idee dat je een vreemde taal het best leert door je te
concentreren op de verschillen tussen vreemde taal en moedertaal. We zien daar ook
wel iets van terug in vroege bijdragen aan IVN-colloquia. Na een hoopgevend begin
- aanzetten tot contrastieve grammatica's en dergelijke - bleek het genoemde doel
echter niet (langs deze weg) bereikt te kunnen worden, en rezen er twijfels over de
achterliggende filosofie. Daarna hebben we geruime tijd weinig meer van die
contrastieve taalkunde vernomen.
De laatste tijd zien we evenwel een hernieuwde aandacht voor vergelijkende
taalkundes - in het meervoud, want er zijn tegenwoordig verschillende, duidelijk
onderscheiden deelgebieden van de taalkunde die zich op de een of andere manier
bezighouden met taalvergelijking, en al die deelgebieden zien we terug op de
conferenties. Het volgende plaatje is naar König (2010):
historisch vergelijkende taalwetenschap taaltypologie
contrastieve taalkunde
microvariatie (vergelijkende dialectologie) interculturele pragmatiek
De historisch vergelijkende taalwetenschap, de oudste soort vergelijkende taalkunde,
gaat over historische ontwikkelingen en genetische relaties tussen talen en taalfamilies.
In vergelijking daarmee is contrastieve taalkunde puur synchroon, en houdt die zich
slechts bezig met overeenkomende subsystemen van twee, of in elk geval een klein
aantal, talen. Juist het tegenovergestelde vinden we in de taaltypologie, een vakgebied
dat zich primair bezighoudt met het zoeken naar taaluniversalia. In theorie worden
daarbij alle talen van de wereld onderzocht, in de praktijk beperkt men zich tot een
representatieve steekproef met maximale spreiding. Het omgekeerde daarvan zien
we dan weer in het microvariatieonderzoek, dat zich vooral richt op de verschillen
tussen dialecten van één taal, terwijl contrastieve taalkunde zich in principe met
standaardtalen bezighoudt. In de interculturele pragmatiek ten slotte gaat het niet
zozeer om vergelijking van taalsystemen, maar van taalgebruik: hoe functioneren de
vergeleken talen in de bijbehorende sociaal-culturele contexten.
De titel van Van Haeringens boek is programmatisch, maar ook open voor meer
dan één interpretatie: het Nederlands wordt (vooral) gesproken in een gebied dat
(grofweg) tussen Duitstalige en Engelstalige regio's ligt, maar als je bijvoorbeeld
naar de historische ontwikkelingen in de morfologie kijkt, dan neemt
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het Nederlands ook een tussenpositie in: het Duits heeft nog het rijkste systeem van
verbuiging en vervoeging, het Engels het armste, en het Nederlands zit daar een
beetje tussenin. Matthias Hüning, de voornaamste initiatiefnemer van de eerste
bijeenkomst, gaat daar in zijn inleiding uit 2006 nader op in:
Het was de organisatoren erom te doen de verschillende dimensies van
tussen in Nederlands tussen Duits en Engels centraal te stellen: de
ruimtelijke dimensie en de daarmee verband houdende vraag naar
taalcontact en wederzijdse beïnvloeding, de taalstructurele dimensie en
de daarmee corresponderende vraag naar het synchrone functioneren van
de drie talen, en de historische, diachrone dimensie die gericht is op het
onderzoek naar convergentie en divergentie in de ontwikkeling van de
nauw verwante talen.
In de inleiding tot de tweede verzameling zien Vismans, Hüning en Weerman (2010)
overeenkomsten én verschillen met de aanpak van Van Haeringen. Waar de laatste
zich nog concentreerde op traditionele grammatica, en dan met name de morfologie,
constateren zij een verbreding van de benadering van de ‘tussenpositie’ van het
Nederlands, met (naast uit de historisch-vergelijkende taalkunde bekende
morfologische thema's als deflectie en sterke werkwoorden) aandacht voor
taalverwerving, afasie, beleefdheid, taalcontact en grammaticalisering.
Ton van der Wouden, Amsterdam
Haeringen, Koenraad van, Nederlands tussen Duits en Engels. Den Haag, 1956.
Ook beschikbaar via https://www.dbnl.org/tekst/haer001nede01_01/,
geraadpleegd op 20 mei 2012.
Hüning, Matthias, ‘Nederlands, Duits, Engels: tussen-dimensies’. Hüning,
Matthias, Ulrike Vogel, Ton van der Wouden en Arie Verhagen (red.),
Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30
september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, 2006,
9-18.
Hüning, Matthias, Ulrike Vogel, Ton van der Wouden & Arie Verhagen (red.),
Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30
september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, 2006.
König, Ekkehard, ‘The place of contrastive linguistics in language comparison’.
6th International Contrastive Linguistics Conference, 30-09 tot 02-10, Berlin,
2010. Beschikbaar via
http://www.personal.uni-jena.de/~mu65qev/e-g-contrasts/papers/koenig_2011.pdf,
geraadpleegd op 20 mei 2012.
Vismans, Roel, Matthias Hüning & Fred Weerman, ‘Guest Editors' Preface’.
Journal of Germanic Linguistics 22, 2010, 297-299.
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2011
Journal of Dutch Literature
Amsterdam, Amsterdam University Press
Tijdens de woelige overgangsperiode in Zuid-Afrika aan het begin van de jaren
negentig van de vorige eeuw gaf Edward Said in Kaapstad een lezing over literatuur
en kolonialisme in de negentiende eeuw. Hij zei onder meer dat hij geen belangrijke
Europese schrijver uit de negentiende eeuw kende die zich kritisch had uitgelaten
over het kolonialisme. Ik heb hem hierop een brief geschreven waarin ik hem
attendeerde op de Max Havelaar van Multatuli. Mogelijk op basis van deze brief
heeft hij zijn bewering voor publicatie in Culture and imperialism aangepast. In de
wat omslachtige Said-stijl werd dat nu:
During the nineteenth century, if we exclude rare exceptions like the Dutch
writer Multatuli [cursivering SH], debate over colonies usually turned on
their profitability, their management and mismanagement, and on
theoretical questions as whether and how colonialism might be squared
with laissez-faire or tariff policies; an imperialist and Eurocentric
framework is implicitly accepted’ (Said 1994, p. 241).
Een bibliografische verwijzing ontbreekt. Ik denk niet dat Said Multatuli's boek nog
heeft gelezen.
Vreemd is deze verwaarlozing van Multatuli niet. Zelfs de beroemdste Nederlandse
schrijvers zijn over het algemeen onbekend in het buitenland en evenmin bestaan er
voldoende Engelstalige studies over Nederlandse literatuur. Daarbij moeten die
studies ook nog aansluiten bij internationaal onderzoek om door buitenlandse
academici de moeite waard gevonden te worden. Ook daar wringt de schoen omdat
de meeste neerlandici zich lang geïsoleerd hebben van ontwikkelingen in het
buitenland. Terwijl men zich daar verdiepte in poststructuralistische, postkoloniale
en feministische literatuur- en cultuurstudie werkten neerlandici aan
literatuurgeschiedenissen en tekstedities, onderwerpen die internationaal van marginaal
wetenschappelijk belang zijn. Er werd door neerlandici dan ook weinig internationaal
gepubliceerd.
In de 21e eeuw lijkt er verandering in deze situatie te komen. In 2004 publiceerde
TNTL een themanummer over de ‘Toekomstperspectieven in de studie van de
Nederlandse letterkunde’ waarin het provincialisme in de neerlandistiek in Nederland
en Vlaanderen aan de kaak gesteld werd. De medewerkers aan het nummer
constateerden inteelt bij het personeelbeleid en een gebrek aan theoretische fundering
van het onderzoek. De problemen werden in elk geval benoemd. Ook nieuwe
hoogleraren in de neerlandistiek drongen aan op meer aandacht voor vak-
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ontwikkelingen in het buitenland. Hierbij heeft ongetwijfeld meegespeeld dat het
onderzoeksklimaat in Nederland en Vlaanderen veel internationaler is geworden.
Om een onderzoekssubsidie te kunnen binnenslepen is internationale uitstraling en
theoretische diepgang van een project inmiddels een vereiste geworden en Engelstalige
artikelen mogen niet meer ontbreken op een academisch cv. Om als onderzoeksgebied
te kunnen overleven moest de neerlandistiek daarom dringend verbouwd worden.
Het opmerkelijkste resultaat van deze beweging is voorlopig de oprichting van
Journal of Dutch Literature (JDL), waarvan het eerste nummer begin 2011 verschenen
is. Het blad verschijnt evenals Internationale Neerlandistiek zowel op papier (zij het
als printing on demand optie) als vrij toegankelijk op het internet, wat een maximale
verspreiding garandeert. Het publiceert artikelen waarin een interdisciplinaire
benadering gevolgd wordt en Nederlandse literatuur binnen een internationaal
theoretisch perspectief behandeld wordt.
Het eerste nummer bevat vijf artikelen en een recensieartikel. Saskia Pieterse geeft
de buitenlandse lezer de belangrijkste literairkritische informatie over Max Havelaar,
naast een eigen visie op Multatuli's boek. Said had er zijn voordeel mee kunnen doen.
Geert Buelens vergelijkt de reacties van twee Britse dichters op de Britse oorlogsfilm
The battle of the Somme (1916) met die van een inwoner van het tijdens de Eerste
Wereldoorlog neutrale Nederland, Jacobus van Looy. Liesbeth Minnaard biedt een
postkoloniaal gemotiveerde interpretatie van de relatief onbekende roman Blank en
geel (1894) van Lodewijk van Deyssel, terwijl Timothy de Paepe de architectuur
van Antwerpse schouwburgen in de zeventiende en achttiende eeuw beschrijft. Gaston
Franssen bespreekt de auteurssubjectiviteit van Menno ter Braak en Jan Cremer. Alle
artikelen hebben met elkaar gemeen dat onderwerpen uit de neerlandistiek binnen
een internationaal referentiekader geplaatst worden. Voor de neerlandicus veroorzaakt
dit vaak een verfrissend vervreemdingseffect.
Ik wil wel enkele kanttekeningen plaatsen bij deze lovenswaardige onderneming.
De redactie van JDL bestaat overwegend uit Nederlandse en Belgische leden en alle
auteurs in het eerste nummer zijn verbonden aan Nederlandse en Vlaamse
universiteiten. Het internationale profiel van het tijdschrift is daarom vooralsnog
beperkt. Natuurlijk heeft dat te maken met de kleine omvang van de neerlandistiek
die zijn zwaartepunt binnen het Nederlandse taalgebied heeft, maar ik ken wel een
paar ‘extramurale’ neerlandici die ook iets hadden kunnen bijdragen.
De internationale statuur van het blad had ook groter kunnen zijn indien men de
studie van het Afrikaans tot de neerlandistiek had gerekend. Tijdens de discussies
die voorafgingen aan de samenstelling van de nieuwe Nederlandse
literatuurgeschiedenis werd voor de zoveelste keer vastgesteld dat de Afrikaanse
literatuur erg verschilt van de Nederlandse en dat ze daarom buiten de neerlandistiek
gehouden moest worden. Wat hiervan ook waar mag zijn en of verschil een reden
moet zijn voor uitsluiting, benadeelt deze opvatting in elk geval de internationale
draagwijdte van de neerlandistiek, aangezien Zuid-Afrika als deel van de Engels-
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talige wereld een veel prominentere culturele rol op het wereldtoneel speelt dan
Vlaanderen en Nederland. Niet voor niets leidt Gaston Franssen zijn artikel over
Menno ter Braak en Jan Cremer voor de Engelstalige lezer in met een anekdote over
J.M. Coetzee. Vanuit een internationaal perspectief bezien zijn de verschillen tussen
Afrikaans en Nederlands in elk geval verwaarloosbaar klein. In
universiteitsbibliotheken in Engelstalige landen staan Afrikaanse en Nederlandse
boeken daarom altijd onder dezelfde classificatienummers. Door een minder star,
postkoloniaal concept van ‘Nederlands’ te gebruiken dat aansluit bij internationale
ontwikkelingen in de cultuurstudie (sleutelwoorden ‘creolisering’ en
‘verschil’/‘difference’), had JDL bovendien kunnen putten uit een wat grotere pool
van potentiële auteurs die niet alleen goed Engels kunnen schrijven, maar in veel
gevallen ook werken vanuit het gewenste internationale perspectief.
Siegfried Huigen, Wrocław
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2012
A.J. Gelderblom & A.M. Musschoot (red.): Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur. 8 delen
Amsterdam, Bert Bakker
In het verleden werd het schrijven van een literatuurgeschiedenis nogal eens gezien
als het hoogst bereikbare binnen de literatuurwetenschap. Of dat vandaag de dag nog
altijd zo is, weet ik niet, maar het lijkt nog steeds algemeen aanvaard dat een
vakbeoefening zónder literatuurgeschiedenissen hoogst problematisch is. Tegen deze
achtergrond wekt het enige verbazing dat de neerlandistiek zo lang op een alternatief
heeft moeten wachten voor het handboek van Knuvelder. Dertig jaar geleden al,
tijdens mijn studie aan de toen nog Rijksuniversiteit Utrecht, oordeelden mijn docenten
dat het hopeloos, maar dan ook HOPELOOS verouderd was. Er zijn zeker
verklaringen te bedenken voor het feit dat niemand zich tijdens de afgelopen zestig
jaar - de eerste druk van ‘de Knuvelder’ verscheen in de jaren 1948-1953 - aan een
omvattende geschiedenis van de literatuur in Nederland en Vlaanderen gewaagd
heeft. Heel praktisch geredeneerd zou men kunnen stellen dat het bezuinigingsregime
aan de Nederlandse en Vlaamse universiteiten sinds grofweg de jaren tachtig van de
vorige eeuw het moeilijk maakte de noodzakelijke menskracht te genereren. En op
een meer principieel vlak kan men wijzen op de post-structuralistische theorievorming,
die niet alleen twijfel aantekent bij het samenhangende verhaal dat een
literatuurgeschiedenis traditioneel karakteriseert, maar zich ook distantieert van hoe
dan ook ideologisch verankerde selectiemechanismen en het proces van
canonvorming. Als enige heeft in 1993 M.A. Schenkeveld-van der Dussen zich
binnen de Nederlandse en Vlaamse neerlandistiek tegen de geest van de tijd gericht.
Met meer dan honderd auteurs gaf zij het door haar geredigeerde Nederlandse
literatuur. Een geschiedenis het licht. Het is het typische product van de postmoderne
jaren negentig geworden, want de bijna 1000 pagina's vormen nu juist géén gesloten
narratief en de canon is, zoals onder meer blijkt uit het ontbreken van de Beatrijs niet langer het vanzelfsprekende uitgangspunt.
Op initiatief van de Nederlandse Taalunie heeft een auteurscollectief onder leiding
van Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot voor het eerst ná Knuvelder een
literatuurgeschiedenis geschreven die de traditie van de monumentale
overzichtswerken zoals we die uit de Nationalphilologien kennen weer oppakt. De
voltooiing van alle acht delen - zeven chronologisch geordende delen (waarvan deel
1 in twee afleveringen) en een afsluitend deel met een uitgebreide verantwoording
van het hele project - was oorspronkelijk voor 2012 gepland, maar op dit moment
wordt het verschijnen van de delen 1b, 4, 6 en 8 verwacht in 2013. De reeds
verschenen delen hebben aanleiding gegeven tot heel wat discussie in de
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vaktijdschriften. Het is interessant voor de stand van ons vak dat recensenten steeds
weer kernproblemen aanspreken die teruggrijpen op structurele ontwikkelingen
binnen de recente literatuurwetenschap. Die is niet alleen internationaler geworden,
maar ook in direct contact getreden met aanpalende vakdisciplines. Internationaliseren
en interdisciplinariteit - het zijn niet alleen de Leitmotive van veel hedendaags
literatuurwetenschappelijk onderzoek, maar het blijken onmiskenbaar ook criteria
bij de beoordeling van de Taalunie-Literatuurgeschiedenis.
Jaap Grave, die het deel over de periode 1945-2005 van Hugo Brems voor het
TNTL beoordeeld heeft, pleit er bijvoorbeeld voor de Nederlandstalige literatuur in
een breder, Europees kader te plaatsen. Hij toont zich in dat verband overigens
teleurgesteld over Brems, die naar zijn mening te weinig verbanden met
ontwikkelingen buiten het Nederlandse taalgebied benoemt. Ook Bernd Bastert, die
voor Queeste Frits van Oostroms' beschouwingen over de periode tot 1300 gelezen
heeft, toont zich een voorstander van grensoverschrijdend literatuuronderzoek. Het
eerste deel van de Taalunie-Literatuurgeschiedenis heeft hij in dat verband vooral
ook als ‘ein Plädoyer für eine simultane Berücksichtigung der mittelalterlichen
deutschen und niederländischen Literaturtraditionen’ opgevat. De disciplinaire
grenzen van de literatuurwetenschap worden vooral ook gethematiseerd naar
aanleiding van de delen over de late middeleeuwen van Herman Pleij en de ‘lange’
zeventiende eeuw van Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt. Zo stelt Bart Ramakers
zich in neerlandistiek.nl op het standpunt dat Pleij vooral ook als cultuurhistoricus
gezien kan worden. Als literatuurwetenschapper beweegt hij zich daarmee op een
van de traditionele domeinen van de geschiedwetenschapper, maar het resultaat is
in zijn ogen overtuigend:
De literatuurhistorici hebben zich genesteld in het hart van de
cultuurgeschiedenis om dat nooit meer te verlaten. Gelukkig heeft de
bemoeienis van beide disciplines naast gezonde concurrentie ook geleid
tot vruchtbare samenwerking (neerlandistiek.nl 9, 2009, p. 2).
Wanneer men zich op de uitgangspunten en de werkwijze bezint die aan de
Taalunie-Literatuurgeschiedenis ten grondslag liggen, dan denk ik dat de acht delen
een goede indruk (zullen) geven van het huidige onderzoek naar de literaire erfenis
van Nederland en Vlaanderen. Literatuur wordt nadrukkelijk niet als een geïsoleerd,
autonoom functionerend fenomeen gezien, maar steeds weer geduid in de
maatschappelijke kaders waarbinnen zij een rol speelt. Daarbij gaat het vooral ook
om literaire communicatie en het concept van het zogenaamde literaire veld blijkt
een constante te vormen in de reeds verschenen inhoudelijke delen. Steeds weer gaat
de aandacht uit naar de spelers en de teksten die het veld beheersen. Welke wereld
spiegelt de literatuur, probeert zij die wereld te beïnvloeden, welke standpunten
worden er in een tekst uitgedragen en hoe verhouden die zich tot het maatschappelijke
debat op een bepaald moment in de tijd? Er is belangstelling
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voor netwerken, instituties en sociale structuren. Maar ook gaat het om de vraag
welke lezers worden aangesproken en hoe schrijvers de posities die ze op een zeker
moment verworven hebben proberen te verdedigen. Op die manier is een
literatuurgeschiedenis ontstaan die dicht in de buurt komt van wat in het Duits
omschreven wordt als een Sozialgeschichte der Literatur, een literatuurgeschiedenis
dus die het ontstaan, de distributie en de receptie van literatuur centraal stelt. En dat
de Taalunie-Literatuurgeschiedenis in dat licht bezien kan worden, is denk ik geen
toeval, want een sociaalhistorisch paradigma lijkt kenmerkend voor veel van het
literatuurwetenschappelijk onderzoek dat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten verricht is.
Jan Konst, Berlin
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[Internationale neerlandistiek - oktober 2012]
Hoe groot is het verschil tussen B1 en B2?
Verschillen in kennis van woordenschat en grammatica tussen
NT2-leerders op B1-B2-niveau van spreekvaardigheid
Jan H. Hulstijn (Universiteit van Amsterdam) Nivja H. de Jong
(Universiteit Utrecht) Margarita P. Steinel (Universiteit van Amsterdam)
Arjen Florijn (Universiteit van Amsterdam) Rob Schoonen (Universiteit
van Amsterdam)
This study examined lexical and grammatical knowledge of adult learners
of Dutch as a second language (L2) at the B1 and B2 speaking-proficiency
levels of the Common European Framework of Reference for Languages.
In a sample of 208 Dutch L2 learners, 80 and 30 participants were found
to be proficient in speaking at the B1 and B2 levels respectively, as assessed
in eight computer-administered speaking tasks. Participants also performed
paper-and-pencil tests of vocabulary and grammar knowledge. Average
vocabulary sizes were obtained of 4000 and 7000 words (with standard
deviations of 1623 and 1456) in the B1 and B2 groups, respectively. Overall
performance on the grammar test, which assessed knowledge in ten
grammatical domains, was significantly higher in the B2 group than in the
B1 group, with average correct scores of 86% and 71%, respectively. For
each of the ten domains of grammar, examples are given of features that
B1 and B2 learners did, or did not yet, control.1.

Inleiding
Onder docenten Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen, ook als ze buiten
Europa werkzaam zijn, is het Europees Referentiekader (ERK; Nederlandse Taalunie
2006; Council of Europe 2001)2. gemeengoed geworden, al is het alleen maar omdat
de examens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)3. en de
staatsexamens NT24. voorzien zijn van ERK-labels. Het ERK onderscheidt zes
taalvaardigheidsniveaus (van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2) en de
CNaVT- en de staatsexamens meten taalvaardigheid op de niveaus A2 (alleen
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CNaVT), B1 en B2, al naar gelang het certificaat of examen. Dat gebeurt met
zogenaamde integratieve toetsen, wat betekent dat de kandidaat luister-, spreek-,
lees- en schrijfopdrachten uitvoert (soms aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld een
schrijfopdracht over een leestekst) waarin linguïstische deelvaardigheden geïntegreerd
zijn. Kennis van woordenschat, grammatica, uitspraak, spelling en dergelijke worden
in integratieve toetsen dus niet afzonderlijk getoetst. Een belangrijke vraag echter
voor zowel kandidaten als docenten is hoeveel linguïstische kennis iemand eigenlijk
moet bezitten om luister-, spreek-, lees-, of schrijfvaardig te zijn op een van de zes
ERK-niveaus. Dat antwoord wordt niet gegeven door het ERK zelf, want de
ERK-schalen van de deelvaardigheden, zoals woordenschat, grammatica en uitspraak,
zijn in zeer algemene termen geformuleerd, zoals de volgende citaten laten zien
(Nederlandse Taalunie 2006).
Bereik van woordenschat (p. 104):
B2. Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden
met zijn of haar vakgebied en de meeste algemene onderwerpen. Kan
variatie aanbrengen in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen,
al kunnen hiaten in de woordenschat nog wel tot aarzeling en omschrijving
leiden.
B1. Beschikt over voldoende woorden om zich, met enige omhaal van
woorden, te uiten over de meeste onderwerpen die betrekking hebben op
het dagelijks leven, zoals familie, hobby's en interesses, werk, reizen en
actualiteiten.
Grammaticale correctheid (p. 106):
B2. Goede beheersing van de grammatica; incidentele vergissingen,
niet-stelselmatige fouten en kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur
kunnen nog voorkomen maar zijn zeldzaam en worden meestal achteraf
verbeterd. Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica.
Maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden.
B1. Communiceert redelijk correct in vertrouwde omstandigheden; vertoont
over het algemeen een goede grammaticale beheersing maar met merkbare
invloed vanuit de moedertaal. Fouten komen voor, maar het is altijd
duidelijk wat hij of zij probeert uit te drukken. Maakt met een redelijke
mate van nauwkeurigheid gebruik van een repertoire van veelgebruikte
‘routines’ en patronen die bekend zijn van meer voorspelbare situaties.
Om tegemoet te komen aan de wens van het onderwijsveld zijn nu voor ettelijke
Europese talen meer specifieke niveaubeschrijvingen ontwikkeld of in ontwikkeling,5.
maar niet voor het Nederlands.6. Deze meer specifieke invullingen roepen echter de
vraag op welke specifieke niveaubeschrijving, gemaakt door welke instelling, voor
welk examen als maat in onderwijs en politiek gehanteerd zal worden. Sinds het
verschijnen van het ERK en door de erkenning ervan door steeds
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meer instanties in Europa is er een levendig, soms zelfs fel debat ontstaan over de
vermeende deugden en nadelen van het ERK (zie bijvoorbeeld de bijdragen van
negen deskundigen hierover in The Modern Language Journal 91 [4], pp. 641-685;
Alderson, Figueras, Kuijper, Nold, Takala & Tardieu 2006; Davidson & Fulcher
2007; Hulstijn 2011; Hulstijn, Alderson & Schoonen 2010; Weir 2005). In Nederland
leverden onder meer Janssen-Van Dieten (2000, 2001, 2006), Kwakernaak (2010)
en Van Hest (2011) een bijdrage aan dit debat.
Hoewel de discussie rond het ERK nog wel langere tijd zal voortduren, is het
intussen interessant om te onderzoeken wat precies de beheersing van
deelvaardigheden is van kandidaten die geslaagd zijn voor een CNaVT- of
staatsexamen. Voor zover wij weten, is hiernaar nog geen onderzoek gedaan. Maar
de gegevens die wij verzameld hebben in een onderzoek dat eigenlijk niet direct met
het ERK te maken heeft, zijn in dit verband wellicht relevant. In dit artikel rapporteren
wij over de opzet en resultaten van dit onderzoek. De onderzoeksvraag die wij in dit
artikel willen beantwoorden, luidt: Welke kennis van woordenschat en grammatica
treffen we aan bij twee groepen NT2-leerders die spreekvaardig zijn op,
respectievelijk, de functionele B1- en B2-niveaus van het ERK?

Methode
Het onderzoek
Het onderzoek, uitgevoerd aan het Amsterdam Center for Language and
Communication (ACLC) van de Universiteit van Amsterdam, met financiële steun
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, had primair tot
doel te onderzoeken welke deelvaardigheden bepalend zijn voor spreekvaardigheid.
De werktitel van het project luidde dan ook What is Speaking Proficiency? (kortweg
WiSP). We geven hier een korte beschrijving van het hoofdonderzoek; meer
informatie is te vinden in De Jong, Steinel, Florijn, Schoonen en Hulstijn (2012a en
2012b) en Hulstijn, Schoonen, De Jong, Steinel en Florijn (2012).
Aan het hoofdonderzoek werd deelgenomen door 208 volwassen NT2-leerders en
58 volwassen moedertaalsprekers van het Nederlands. Bijna alle NT2-leerders volgden
NT2-onderwijs op halfgevorderd of gevorderd niveau om zich voor te bereiden op
een studie aan de Universiteit van Amsterdam. Alle proefpersonen werden individueel
getest. In twee afnamesessies die samen 2.5 tot 3 uur duurden, deden ze acht
computergestuurde spreektaken, vier andere computergestuurde taken (twee taken
waarin ze plaatjes moesten benoemen, een taak waarin ze zinnen moesten maken,
en een uitspraaktaak), een woordenschat- en een grammaticatest, en ze vulden een
vragenformulier in met achtergrondgegevens. In dit artikel zullen we ons beperken
tot de spreektaken en de woordenschat- en grammaticatest. We beschrijven nu eerst
hoe we uit de groep van 208 NT2-leerders een groep van 80 proefpersonen
spreekvaardig op B1-niveau en een groep
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van 30 spreekvaardig op B2-niveau vonden. Daarna beschrijven we woordenschaten
grammaticatest.

Selectie van personen op B1- en B2-niveau van functionele
spreekvaardigheid
De spreektaken in ons onderzoek waren zo opgezet dat de proefpersonen eerst op
het scherm van de computer informatie kregen over de spreeksituatie, hun rol daarin,
het gespreksonderwerp en de concrete opdracht. Terwijl deze informatie op het
scherm zichtbaar bleef, kregen de deelnemers eerst een minuut om na te denken over
wat ze zouden zeggen, en daarna twee minuten tijd om te spreken. De onderwerpen
van de spreektaken betroffen vier beschrijvingen (het interieur van een woning, een
ongeval, de taken van een verpleegkundige, en de ontwikkeling van de werkloosheid
in de afgelopen tien jaar) en vier argumentatieve betogen (over de beste locatie voor
een speelplaats voor kinderen, de oplossing van de fileproblemen in Nederland, de
bouw van een parkeergarage, en het beste advies aan een vrouw met kinderen over
de combinatie van zorg voor de kinderen, studie en werk). In de spreektaken vertolkten
de proefpersonen soms de rol van een vriend of familielid, en soms vervulden ze een
rol in een meer formele situatie, bijvoorbeeld als getuige van een ongeval, in de
rechtszaal.
De spreekprestaties van de deelnemers werden opgenomen en later door een panel
van twaalf niet-taalkundig geschoolde personen (studenten psychologie en rechten)
beoordeeld aan de hand van een dertigpuntsschaal die verdeeld was in zes
hoofdniveaus, die elk weer in vijf subniveaus waren onderverdeeld. Er werd gekozen
voor niet-taalkundig geschoolde beoordelaars omdat de spreekprestaties alleen op
inhoud en niet op taalfouten beoordeeld moesten worden. Het criterium van deze
beoordelingsschaal had geen betrekking op vormelijke aspecten van de
spreekprestaties (zoals uitspraak, woordenschat of grammaticale correctheid) maar
alleen op de communicatieve adequaatheid (de inhoud) ervan. Bijvoorbeeld, in de
taak waarin de deelnemer voor de rechter als getuige van een ongeval optreedt, had
de beoordelingsschaal primair betrekking op de vraag in hoeverre de rechter zich op
basis van de spreekprestatie een precies beeld kon vormen van het ongeval.
Door een panel van zes NT2-deskundigen die veel ervaring hadden met het ERK
werden de acht spreektaken ingedeeld naar ERK-niveau volgens criteria ontleend
aan de functionele beschrijvingen van het ERK. Eén spreektaak werd door de
deskundigen ingeschaald op A2-niveau, drie taken op B1-niveau en vier taken op
B2-niveau. Drie van de zes deskundigen beoordeelden bovendien een steekproef van
de spreekprestaties van de niet-Nederlandstalige deelnemers. Op basis van een
regressiemethode die gedetailleerd beschreven wordt in Hulstijn et al. (2012) kon
vervolgens de beoordeling van de spreekpresentaties in deze steekproef geëxtrapoleerd
worden naar alle spreekprestaties. Zo kon berekend worden welke van de 208
niet-Nederlandstalige deelnemers geacht konden worden functioneel spreekvaar-
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dig te zijn op B1-niveau en welke op B2-niveau. Het resultaat van de berekeningen
was dat 80 proefpersonen geacht konden worden zich op het B1-niveau van
functionele spreekvaardigheid te bevinden en dat 30 personen zich op B2-niveau
bevonden. We zullen deze groepen hierna aanduiden als B1'ers en B2'ers.
Onder de 80 B1'ers waren 34 moedertalen vertegenwoordigd, waarvan achttien
Europese talen. De 30 B2'ers spraken dertien moedertalen, waarvan elf Europese.
De leeftijd liep uiteen van 20 tot 56 jaar in de B1-groep en van 21 tot 43 jaar in de
B2-groep, met in beide groepen een gemiddelde van 29 jaar. De verblijfsduur in
Nederland varieerde van een maand tot 17 jaar in de B1-groep (gemiddeld 3.5 jaar)
en van twee maanden tot elf jaar in de B2-groep (gemiddeld 3 jaar en 10 maanden).
Het opleidingsniveau in beide groepen was overwegend voortgezet onderwijs (vwo)
of tertiair onderwijs, waarbij negen B1'ers en twee B2'ers geen informatie opgegeven
hebben over hun vooropleiding.

Resultaten
Woordenschat
Productieve woordenschat werd getest met een test bestaande uit 116 items, verdeeld
over twee delen. In deel 1 werd de productieve kennis van 90 losse woorden bevraagd,
in deel 2 kennis van 26 collocaties. Elk item bestond uit een zin waaruit het te toetsen
woord was weggelaten, op de eerste letter(s) na. De deelnemers moesten het
weggelaten woord invullen. De draagzinnen bevatten alleen frequente woorden, dat
wil zeggen alleen woorden die tot de 2000 meest frequente woorden van het
Nederlands behoren. De 90 doelwoorden van deel 1 waren als volgt gekozen. Eerst
werden de 10.000 meest voorkomende woorden in het Corpus Gesproken Nederlands
(CGN; Nederlandse Taalunie 2004) geselecteerd. Die woordenlijst werd opgedeeld
in tien stukken: van 1-1000, 2000-3000 enzovoort tot 9000-10.000. Uit elk duizendtal
werden negen inhoudswoorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden,
bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden) geselecteerd. Tot het eerste duizendtal
behoorden testwoorden zoals vandaag, idee, straks, heft en gang; tot het tiende
duizendtal behoorden testwoorden zoals moedig, streepje, beangstigend, levering,
en tussenstand. Bij elk van de 90 woorden werd een draagzin gemaakt. De 26
collocaties kozen wij, bij gebrek aan frequentiegegevens, op basis van onze intuïties,
waarbij we zorgden voor opname van wat wij beschouwden als frequente en minder
frequente vaste combinaties met een voorzetsel (14 items) of combinaties van een
werkwoord met een zelfstandig naamwoord (12 items). Hieronder staan enkele zinnen
uit de woordenschattoets.
Voorbeelditems uit deel 1
1. Als je een vreemde taal spreekt, dan zeg je ook dat je die taal beh_____.
(Antwoord: beheerst)

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

206
2. Het spel was heel moeilijk en niet te snappen zonder ui_____. (Antwoord: uitleg)

Voorbeelditems uit deel 2
3. Heb je gevraagd of de reiskosten voor vergoeding in aanmerking _____?
(Antwoord: komen)
4. Ze wilde niet ingaan _____ mijn vraag. (Antwoord: op)

Elk goed antwoord leverde één punt op. Niet-relevante spellingfouten werden
genegeerd. De maximale score was dus 116.
De interne consistentie (een vorm van betrouwbaarheid) van de woordenschattest
als geheel (116) was hoog voor zowel de 80 B1'ers (alpha=.95) als de 30 B2'ers (.95).
Zoals we verwacht hadden, presteerden de B1'ers significant minder goed dan de
B2'ers (tabel 1). Variantieanalyses lieten zien dat de B1'ers op elk onderdeel van de
woordenschattoets significant lager presteerden dan de B2'ers (zie Hulstijn et al.
2012 voor details). De prestaties van zowel B1'ers als B2'ers gingen omlaag met de
daling van woordfrequentie. Toch is het niet zo dat de B1'ers helemaal geen
laagfrequente woorden kenden. Als we de kennis van de losse woorden naar frequentie
in drie gelijke delen van 30 items splitsen, dan zien we de kennis dalen van 63% via
38% naar 18% bij de B1'ers en van 87% via 71% naar 51% bij de B2'ers.
Een van de moeilijkste opgaven betrof het testwoord binnenin, dat slechts door
één van de 80 B1'ers en door twee van de 30 B2'ers goed werd ingevuld in de zin
‘Van de buitenkant ziet een telefoon er simpel uit, maar b_____ zitten allemaal kleine
onderdelen’. Een van de makkelijkste opgaven betrof het woord maag, dat door 70
B1'ers en 29 B2'ers goed werd ingevuld in de zin ‘Als je honger hebt, dan heb je
waarschijnlijk een lege m_____’.

Tabel 1. Prestaties van B1'ers en B2'ers op de productieve
woordenschattest*
Testdeel

ERK

N

k

M

Losse
woorden

B1

80

90

36

Ondergrens**Bovengrens
33
39

B2

30

90

63

58

68

Collocaties B1

80

26

9

8

10

B2

30

26

18

16

20

*
**

N = aantal proefpersonen; k = aantal items; M = gemiddelde goedscore (afgerond).
Gemiddelden hebben altijd een zekere foutenmarge omdat ze gebaseerd zijn op steekproeven
uit veronderstelde populaties van B1'ers en B2'ers. Daarom is het gebruikelijk om ook de
onder- en bovengrens van het interval te rapporteren waarbinnen de gemiddelden met 95%
zekerheid liggen, rekening houdend met individuele variatie en steekproefgrootte.
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Als we de prestaties van de B1'ers en de B2'ers op deel 1 van de test extrapoleren
naar kennis van de 10.000 meest frequente woorden in het CGN komen we uit op
bijna 4000 woorden (35.8/90*10000=3977) voor de B1'ers (met een 95%
betrouwbaarheidsinterval7. van 3622 tot 4333 woorden en een standaarddeviatie8. van
1623 woorden) en bijna 7000 woorden (62.7/90*10000=6966) voor de B2'ers (met
een betrouwbaarheidsinterval van 6422 tot 7511 woorden en een standaarddeviatie
van 1456 woorden).
Zijn de getallen van 4000 en 7000 (respectievelijk voor B1 en B2) aan de hoge
kant? Dat is niet onmogelijk. Het ERK stelt dat ongelijke profielen heel gewoon zijn.
Het is dus niet ondenkbaar dat onze proefpersonen (gemiddeld) een grotere
woordenschat hadden dan wat minimaal nodig is voor spreekvaardigheid op B1- en
B2-niveau, maar gezegd moet worden dat er onder de B1'ers en B2'ers ook mensen
waren met een kleine woordenschat. Trekken we van de gemiddelde prestaties één
standaarddeviatie af, dan weten we dat 68% van de deelnemers in elke groep een
score behaalde van ten minste 2354 (B1'ers) en 5510 (B2'ers) woorden. Veel gebruikte
NT2-leergangen die taalvaardigheid tot B1-niveau onderwijzen, zoals Code (Boers,
Olijhoek, Van der Voort, Heijne & Hidma 2004), bevatten een woordenlijst van
ongeveer 3000 woorden. Daar ligt het door ons gevonden gemiddelde van 4000 ruim
boven. Maar cijfers in de woordenschatliteratuur moeten om uiteenlopende redenen
met de nodige voorzichtigheid genomen worden, redenen die onder andere te maken
hebben met de keuze en validiteit van corpora, de trekking van steekproeven, en de
definitie van wat een woord of woordfamilie is.

Grammatica
De grammaticatest bestond uit 142 items verdeeld over de volgende domeinen:
buiging van sterke en zwakke werkwoorden (19 items), korte of lange vorm van
bijvoeglijke naamwoorden (dat wil zeggen zonder of met een e-uitgang; 19 items),
woordvolgorde in hoofd- en bijzinnen (25 items), de splitsing van de twee delen van
scheidbaar samengestelde werkwoorden (8 items), het en er als voorlopig onderwerp
of voorlopig voorwerp (26 items), de volgorde van meerdere modale partikels
(bijwoorden) in één zin (10 items), betrekkelijke voornaamwoorden (15 items),
bezittelijke voornaamwoorden (5 items), keuze van hulpwerkwoord (hebben of zijn;
10 items), en constructie van passieve zinnen (5 items). De antwoorden werden
gescoord als goed (1 punt) of fout (0 punten). Niet relevante spellingfouten werden
genegeerd (bijvoorbeeld geantwoort in het onderdeel waarin kennis van het verleden
deelwoord werd bevraagd). Voorbeelden van de manier waarop grammaticakennis
in deze domeinen bevraagd werd, zijn te vinden in de appendix. Bij sommige items
werden meerdere antwoorden goed gerekend. Elk onderdeel bevatte opgaven waarvan
wij vermoedden dat ze (heel) makkelijk en (heel) moeilijk zouden zijn. Dat vermoeden
is voornamelijk ingegeven door de (on)re-
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gelmatigheid en de ingeschatte frequentie van de geteste verschijnselen, maar wij
beschikten niet over betrouwbare gegevens omtrent de frequentie waarmee bepaalde
constructies of verbogen vormen van bijvoorbeeld werkwoorden in het Nederlands
voorkomen.
De grammaticatest (142 items) was betrouwbaar voor de 80 B1'ers (alpha=.90),
en voor de 30 B2'ers (alpha=.77). De B1'ers hadden een gemiddelde goedscore van
101 (71%; standaarddeviatie=15); de B2'ers hadden een gemiddelde goedscore van
122 (86%; standaarddeviatie=8); 27 items werden door alle B2'ers foutloos
beantwoord. De verschillen tussen B1'ers en B2'ers waren significant op alle
onderdelen van de test; het sterkst (effectgrootte) waren de verschillen op de
onderdelen 1) het en er, als voorlopig onderwerp of voorlopig voorwerp, 2) de
volgorde van meerdere modale partikels in één zin, en 3) betrekkelijke
voornaamwoorden. Tabel 2 geeft de prestaties van de B1'ers en B2'ers per onderdeel.

Tabel 2. Prestaties (in % correct) van B1'ers en B2'ers op de
grammaticatest, per linguïstisch domein*
Linguïstisch
domein
k
Werkwoord 19

B1'ers (n = 80)

B2'ers (n = 30)

M
80

SD
17

M
94

SD
7

Verschil
14

Bijvoeglijk 19
naamwoord

76

14

84

12

8

Woordvolgorde 25

81

11

91

8

10

Scheidbare 8
werkwoorden

66

29

83

14

17

Het en er

26

69

10

81

7

12

Volgorde
van
modale
partikels

10

57

19

84

16

27

Betrekkelijke 15
voornaamwoorden

56

22

83

12

27

Bezittelijke 5
voornaamwoorden

86

17

98

6

12

Hulpwerkwoorden 10
hebben en
zijn

66

20

84

14

18

Passiefconstructies 5

59

32

81

29

22

*

k = aantal items; M = gemiddelde score; SD = standaarddeviatie; Verschil = verschil tussen
de twee gemiddelden.
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Hieronder geven we per onderdeel aan wat de B1'ers wel en niet beheersten en
wat de meest opvallende verschillen met de B2'ers waren.

Buiging van sterke en zwakke werkwoorden
Met de vier opgaven waarin een vorm van de tegenwoordige tijd moest worden
ingevuld (ik loop; hij kookt; zij wonen, jullie denken) hadden de B1'ers geen moeite:
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ten minste 75 van de 80 B1'ers gaven het goede antwoord. Met de onvoltooid verleden
tijd van de gevraagde sterke werkwoorden had meer dan de helft van de B1'ers geen
moeite (de cijfers tussen haakjes geven aan hoeveel deelnemers het goede antwoord
gaven): hij ging (69), ik vond (67) hij vertelde (59), jullie kwamen (58), wij lagen
(55), de twee zusjes liepen (55), hij zei (53). Maar bij de zwakke werkwoorden
presteerden ze nog beter: de buren maakten (72), jij belde (74). Ook met drie van de
vier verleden deelwoorden wisten de meeste B1'ers wel raad: gekeken (70), gevraagd
(63), gewacht (62). Maar dat wisten ze niet met geantwoord (33).

Korte of lange vorm van bijvoeglijke naamwoorden
De korte vorm van het bijvoeglijk naamwoord in predicatieve positie werd door
vrijwel iedereen goed ingevuld, bijvoorbeeld in: ‘De planten zijn bijna dood’. Iets
meer dan de helft van de B1'ers had kennis van het feit dat materiaal-aanduidende
bijvoeglijke naamwoorden en de verleden deelwoorden van sterke werkwoorden
helemaal geen lange vorm kennen: ‘deze houten stoel’ (56), ‘afgelopen jaar’ (56),
‘een gesloten deur’ (52). De lange vorm van het bijvoeglijke naamwoord (in
attributieve positie) werd meestal goed ingevuld: ‘een gekke man’ (78), ‘de rode
auto’ (78), ‘heel bijzondere bloemen’ (71), ‘een heel leuke avond’ (66), ‘een iets
oudere vrouw’ (61), ‘het prachtige schilderij’ (57); maar moeilijk waren: ‘ons nieuwe
huis’ (47) en vooral ‘een heel vriendelijk iemand’ (29). De B2'ers presteerden beter
dan de B1'ers, maar ook voor hen waren ‘ons nieuwe huis’ (in Vlaanderen is ‘ons
nieuw huis’ overigens de gewone vorm; 16/30) en ‘een heel vriendelijk iemand’
(18/30) de moeilijkste items.

Woordvolgorde in hoofd- en bijzinnen
De 25 items in deze rubriek waren zo opgebouwd dat het begin van elke zin gegeven
was en dat alle volgende woorden tussen haakjes in willekeurige volgorde stonden.
De deelnemers moesten de tussen haakjes geplaatste woorden in de juiste volgorde
zetten. De hoofdzinopgaven vormden geen probleem, voor B1'ers noch voor B2'ers,
ook niet de opgaven waarin het onderwerp na de persoonsvorm staat, zoals in
‘Misschien kunnen jullie ons bellen’. De opgave met want was voor de B2'ers geen
probleem (28/30) maar voor sommige B1'ers wel (63/80): ‘Ze is vroeg naar bed
gegaan, want ze was heel moe.’ De B1'ers en B2'ers hadden geen moeite met de
opgaven met bijzinsvolgorde, behalve twee extra moeilijke: ‘Wie ze het ook vroegen,
niemand wist het’ (6/80 en 12/30) en ‘Ze zegt dat in het algemeen mensen steeds
dikker worden’ (35/80 en 19/30).

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

210

De splitsing van de twee delen van scheidbaar samengestelde werkwoorden
Het wel of niet moeten splitsen van scheidbaar samengestelde werkwoorden ging de
30 B2'ers goed af, maar met twee items hadden ze moeite: ‘Wij steken zo meteen de
straat over’ (20/30) en ‘Het was veel beter geweest als het feest was doorgegaan’
(18/30). Bij de meeste van de 80 B1'ers echter was van beheersing nog geen sprake:
de scores varieerden van 39 tot 66 goede antwoorden per item.

Het en er als voorlopig onderwerp of voorlopig voorwerp
Elk van de 25 opgaven in deze rubriek bestond uit twee minimaal verschillende
zinnen waarvan er één goed en één fout was, zoals bij: (A) ‘Zij vindt dat het niet
hoort om iemand heel lang aan te kijken’ en (B) *‘Zij vindt dat niet hoort om iemand
heel lang aan te kijken’. De raadkans lag dus bij 50%. Zeven opgaven werden goed
beantwoord door 65 of meer van de 80 B1'ers; 16 opgaven werden goed beantwoord
door 27 of meer van de B2'ers. De moeilijkste opgaven waren: ‘Zijn er nog koekjes?
Ja, er zijn (er) nog maar twee’ (23/80 en 15/30), ‘Toen ik klein was wilde ik goed
kunnen zingen, maar dat is (er) tot nu toe nog niet van gekomen’ (32/80 en 18/30),
‘Meestal valt het/er tegen om kaartjes voor een voetbalwedstrijd te krijgen’ (27/80
en 2/30).

De volgorde van meerdere modale partikels in één zin
De opgaven in dit onderdeel hadden een meerkeuzeformaat met twee, drie of vier
antwoordalternatieven. De B2'ers presteerden tamelijk goed met itemscores die
varieerden van 20/30 tot 30/30; de B1'ers hadden met dit onderdeel moeite, met
itemscores die varieerden van 68/80 (‘Maar hoe zit het ook al weer met je nieuwe
baan?’) tot 29/80 (‘Ze moet dit boek alvast maar eens even lezen’).

Betrekkelijke voornaamwoorden
Het invullen van het betrekkelijk voornaamwoord die (drie opgaven) viel de B1'ers
niet zwaar (77, 70 en 63 goed), maar het invullen van dat was al moeilijker: ‘Het
brood dat ze hier verkopen, is niet lekker’ (57). ‘De vriendin van wie...’ (56) en ‘De
vrouw van wie...’ (54) werd ook nog door meer dan de helft van de B1'ers goed
gemaakt. De opgaven met zinnen waarin andere betrekkelijke voornaamwoorden
ingevuld moesten worden, werden slecht gemaakt. Wat/hetgeen, betrekking hebbend
op een predikaat (vijf opgaven), werd door B1'ers niet beheerst (scores 34, 29, 29,
26, 11), evenmin als waarmee in ‘De pen waarmee we het formulier ingevuld
hebben...’ (29) en wie in ‘Wie kookt, hoeft niet af te wassen’ (39). De meeste B2'ers
hadden met al deze opgaven geen moeite (scores tussen 23/30 en 30/30) met één
uitzondering: ‘Dit is het enige dat/wat ik weet’ bleek ook voor bijna de

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

211
helft van de B2'ers te moeilijk (17/30). (In de laatst genoemde zin hebben we zowel
wat als dat goed gerekend.)

Bezittelijke voornaamwoorden
De vijf opgaven waarin een bezittelijk voornaamwoord moest worden ingevuld,
vormden voor verreweg de meeste B1'ers geen probleem: ‘onze tafel’ (75), ‘zijn
kinderen’ (74), ‘jouw ouders’ (71), ‘haar tas’ (67), en ‘hun problemen’ (55). De
B2'ers maakten deze opgaven vrijwel foutloos.

Hulpwerkwoord hebben of zijn
In combinaties met slechts één hulpwerkwoord gaven de meeste B1'ers het goede
antwoord: ‘is verhuisd’ (69), ‘is gestorven’ (66), ‘hebben gezeten’ (57), ‘zijn geslaagd’
(56), en ‘is gesprongen’ (48). Maar als het predicaat bestond uit meerdere
werkwoorden, dan was het voor B1'ers soms lastig te kiezen tussen hebben en zijn:
‘heeft laten verhuizen’ (65), ‘hebben hem niet kunnen zien fietsen’ (60), ‘heb moeten
blijven wachten’ (47), ‘zijn gaan helpen’ (39), en ‘Hij was verkouden en heeft niet
kunnen zingen’ (20). De B2'ers hadden met deze opgaven geen moeite (ten minste
24/30 goede antwoorden per item) op één uitzondering na: slechts 16 B2'ers gaven
het goede antwoord in ‘heeft niet kunnen zingen’.

Passiefconstructies
De vijf opgaven in deze rubriek bestonden uit een actieve zin, gevolgd door het begin
van een passieve zin. De tweede zin moest afgemaakt worden met de informatie uit
de actieve zinnen. Meer dan de helft van de B1'ers had geen moeite met vier van de
vijf opgaven (61, 55, 53, en 43 goede antwoorden). Alleen de omzetting van ‘Men
zegt soms dat...’ in ‘Er wordt soms gezegd dat...’ lukte slechts 20 B1'ers. De B2'ers
presteerden in de passiefrubriek tussen 27/30 en 21/30 (21/30 in de opgave met ‘Er
wordt soms gezegd dat...’).

Discussie
Ons onderzoek geeft een indruk van de verschillen in woordenschat en
grammaticakennis tussen 80 en 30 NT2-leerders die zich wat betreft spreekvaardigheid
op respectievelijk de niveaus B1 en B2 van het ERK bevonden. Men moet voorzichtig
zijn bij het trekken van conclusies op basis van een onderzoek dat zijn beperkingen
kent wat betreft 1) proefpersonen (aantal, selectiecriteria), 2) de beoordeling van
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spreekvaardigheid en de vertaling ervan naar ERK-niveaus, en 3) de meting van
kennis van woordenschat en grammatica (toetsconstructie). Het is daarom met enige
voorzichtigheid dat we stellen dat de productieve woordenschat van de
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B1'ers en B2'ers in ons onderzoek ligt op respectievelijk 4000 en 7000 (met een
betrouwbaarheidsmarge van ruim 400 aan beide zijden van deze getallen en een
standaarddeviatie van respectievelijk 1623 en 1455 woorden). Zoals we hierboven
al vermeldden, lijken dit betrekkelijk hoge cijfers. Misschien is het mogelijk voor
NT2-leerders met een veel geringere woordenschat toch spreekvaardig te zijn (in
communicatief opzicht) op B1- en B2-niveau. In zulke gevallen zou het oordeel over
spreekvaardigheidsniveau af kunnen hangen van een relatief goede uitspraak of
vloeiendheid van de kandidaat.9. Maar belangrijker is het om vast te stellen dat de
vraag welke kennis noodzakelijk is voor een bepaald ERK-niveau, altijd lastig te
beantwoorden zal zijn omdat de niveaubeschrijvingen van het ERK tamelijk vaag
zijn. Het is aan de politiek en het onderwijsveld om al dan niet de wens uit te spreken
(en te besluiten) dat de ERK-niveaus preciezer beschreven moeten worden dan nu
het geval is (zie ook de in de Inleiding genoemde literatuur).
Bij de interpretatie van de verschillen in prestaties op de grammaticatoets tussen
B1'ers en B2'ers moet volgens ons een onderscheid gemaakt worden tussen onderdelen
die minder en onderdelen die meer verbonden zijn met woordkennis. In de onderdelen
woordvolgorde, passiefconstructies en het en er als voorlopig onderwerp of voorwerp
wordt kennis van algemene regelmatigheden gemeten, maar in de meeste items van
de overige onderdelen zou het geven van het goede antwoord meer een kwestie
kunnen zijn van kennis van ‘lexicale feitjes’ dan van kennis van syntactische of
morfologische regels. Het is bijvoorbeeld moeilijk uit te maken of iemand die het
goede antwoord geeft in de opgave ‘Heeft ze ooit _____ of ze mee mag komen?
(vragen)’ dit doet op basis van kennis van een lexicaal feit (het deelwoord van vragen
is gevraagd) of op basis van een regel uit de werkwoordmorfologie. Het kan best
zijn dat de goede vorm van het bijvoeglijke naamwoord in ‘de rode auto’ en ‘het
prachtige schilderij’ op basis van regelkennis gegeven wordt maar niet in ‘een heel
vriendelijk iemand’, omdat ‘iemand’ geen zelfstandig naamwoord is waarvan je kunt
zeggen of het een de- of een het-woord is. Misschien is het wel zo dat men nu eenmaal
als los feit weet dat het bijvoeglijk naamwoord voor iemand geen lange vorm heeft.
De toets, bestaande uit 142 items verdeeld over tien terreinen, was in ons onderzoek
vooral bedoeld om een globaal, breed beeld van grammaticale kennis (in de ruime
zin des woords) te krijgen. Om verschillen in grammaticakennis tussen NT2-leerders
op halfgevorderd en gevorderd niveau zichtbaar te maken zijn we zeker geslaagd
(De Jong et al., 2012). Om kennisverschillen tussen deelnemers zichtbaar te maken
moest de toets dus zowel makkelijke als moeilijke items bevatten en moeilijke items
betreffen dikwijls onregelmatige gevallen zoals ‘een heel vriendelijk iemand’.
De grens tussen woordenschat en grammatica is in de taalwetenschap soms moeilijk
te trekken. Woorden hebben immers grammaticale eigenschappen, bijvoorbeeld dat
‘bier’ een niet-telbaar zelfstandig naamwoord is en dat ‘niezen’ een onovergankelijk
werkwoord is. In elementen die door Goldberg (1995) ‘constructies’ genoemd worden,
vormen lexicon en syntaxis samen iets wat meer is dan de
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som der delen. Er zijn volgens Goldberg bijvoorbeeld constructies van het volgende
type: ‘Onderwerp dat een levend wezen aanduidt + overgankelijk werkwoord dat
een bewegingshandeling uitdrukt + lijdend voorwerp + richtingsbepaling’, zoals in
De vrouw veegde het schuim van het bier. Omdat deze abstracte constructies deel
uitmaken van de taalkennis van native speakers (en vergevorderde NT2-leerders),
kunnen zij ook een grappige zin begrijpen als De vrouw niesde het schuim van het
bier, hoewel deze zin strikt genomen ongrammaticaal is - het werkwoord niezen is
immers onovergankelijk. (Voor een Nederlandstalige inleiding in de
constructiegrammatica zie Verhagen 2005.) Dat kennis van woordenschat en
grammatica samengaan in de T2-verwerving, bleek ook uit ons onderzoek. De
prestaties op de woordenschat- en grammaticatest van alle 181 NT2-ers van wie we
complete gegevens hebben, waren sterk gecorreleerd (r=.84) en deze twee vormen
van kennis waren allebei sterk gerelateerd aan de functionele spreekvaardigheid in
de acht spreektaken: r=.79 en .75 tussen enerzijds (respectievelijk) woordenschat en
grammatica en anderzijds functionele spreekvaardigheid.10.
Zoals we in het begin van dit artikel al opmerkten, had ons onderzoek niet tot doel
een precies beeld te krijgen van grammaticakennis in de tien opgenomen terreinen.
Toch geven de resultaten onzes inziens een aardig idee van wat de meeste B1'ers al
goed lijken te beheersen. Dat is vooral kennis van syntactische, morfologische en
lexicaal-morfologische verschijnselen die frequent in het Nederlands voorkomen,
ongeacht of ze regelmatig of onregelmatig zijn. De hierboven genoemde voorbeelden
(met de percentages goede antwoorden) illustreren deze interpretatie, die we niet
hard kunnen onderbouwen omdat we, zoals eerder opgemerkt, niet beschikten over
frequentiegegevens van constructies of verbogen vormen van bijvoorbeeld
werkwoorden. Al weer met enige flinke slagen om de arm, durven we te stellen dat
deze resultaten steun geven aan de stelling dat wat T2-leerders in de beginfase van
de T2-verwerving leren, vooral de taalelementen zijn die zowel veel voorkomen
(frequentie) als betekenisvol zijn (semantische opvallendheid; zie bijvoorbeeld Ellis
2006a, 2006b; Ellis & Collins 2009).
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Appendix
Voorbeelden van de vraagtypen in de grammaticatest
Hieronder staan voorbeelden van de manier waarop kennis in verschillende
grammaticale domeinen werd getoetst. De acht kopjes, die de domeinen en de
aantallen items vermelden, zijn hier toegevoegd; ze kwamen niet voor in de test zelf.
1. Buiging van sterke en zwakke werkwoorden (19 items) en korte of lange vorm
van bijvoeglijke naamwoorden (19 items)
Instructie: Vul de correcte vorm in van het woord tussen haakjes.
Voorbeeld:
(gaan) Anna gaat morgen naar het strand.
(verschillend) Hij had veel verschillende flessen staan naast zijn koelkast.
2. Woordvolgorde in hoofd- en bijzinnen (25 items)
Instructie: Gebruik alle woorden om een zin te maken. Het begin van de zin is
al aangegeven. Je hebt geen extra woorden nodig, gebruik alleen de woorden
die er staan. Schrijf de zin voluit. Soms zijn er twee correcte mogelijkheden,
dan is het genoeg om er één op te schrijven.
Voorbeeld:
Je moet dit boek lezen. (lezen dit boek moet)
3. De splitsing van de twee delen van scheidbaar samengestelde werkwoorden (8
items
Instructie: Gebruik het woord tussen haakjes om de zin af te maken. Soms moet
je het werkwoord opsplitsen. De plaats waar het werkwoord moet staan is hier
niet aangegeven, dat moet u zelf uitzoeken. Schrijf de zin voluit.
Voorbeeld:
(opstaan) Hoe laat moeten we? → Hoe laat moeten we opstaan?
4. Het en er als voorlopig onderwerp of voorlopig voorwerp (26 items)
Instructie: Geef aan welke zin (per paar) je beter vindt door de letter daarvoor
te omcirkelen.
1. A/ Zij vindt dat het niet hoort om iemand heel lang aan te kijken.
B/ Zij vindt dat niet hoort om iemand heel lang aan te kijken.
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5. De volgorde van meerdere modale partikels (bijwoorden) in één zin (10 items)
Instructie: Kies de beste optie.
1. Anne wil (eens ook)...........................een keer mee.
A/ eens ook
B/ ook eens

6. Betrekkelijke voornaamwoorden (15 items); keuze van hulpwerkwoord (hebben
of zijn) (10 items)
Instructie: Maak de zin compleet door één geschikt woord in te vullen. Vul een
antwoord in dat correct is volgens de regels van het Nederlands.
Voorbeeld:
Het heeft gisteren de hele dag geregend.
Dit zijn de mooiste oorbellen die ik ooit heb gehad.
7. Bezittelijke voornaamwoorden (5 items)
Instructie: Maak de zin af door een woord in te vullen dat hetzelfde betekent
als wat in de haakjes na het ‘=’ teken is omschreven.
Voorbeeld:
Deze tas is niet van mij. Is het misschien uw tas? (... = van u)
8. Constructie van passieve zinnen (5 items)
Instructie: Schrijf de zin opnieuw op. Begin zoals aangegeven en maak de zin
af zonder te vermelden door wie iets gedaan wordt.
Voorbeeld:
Ze hebben het huis vorig jaar geschilderd.
Het huis is vorig jaar geschilderd.

Eindnoten:
1. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse organisatie van
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; project 254-70-030) aan Hulstijn en Schoonen. We danken
onze onderzoeksassistenten Renske Berns, Andrea Friedrich en Kimberley Mulder. We danken
Ton Wempe en Rob van Son voor hun technische hulp en advies.
Correspondentie over dit artikel kan gericht worden aan Jan H. Hulstijn, ACLC, Universiteit
van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam. E-mail: j.h.hulstijn@uva.nl.
2. Het Nederlandstalige document, in 2006 onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie en de
Raad van Europa uitgegeven, is een vertaling van het oorspronkelijke Engelstalige document
(Council of Europe 2001), dat op zijn beurt het voorlopige eindpunt vormt van een reeks
documenten waarvan Van Ek (1975) een van de eerste documenten was (zie ook Van Ek &
Trim 1991). Vóór de publicatie van het ERK verschenen al Nederlandse uitwerkingen van Van
Ek (1975), namelijk Drempelniveau (Wynants 1985) en Over de drempel naar sociale
redzaamheid (Coumou, Michorius, Van de Wouw, Bronzwaer & Geertsen 1987).
3. Zie http://www.cnavt.org/main.asp, laatst gezien op 31 juli 2012.
4. Zie http://www.ib-groep.nl/particulieren/examens/NT2/s10_nederlands_als_tweede_-taal.asp,
laatst geraadpleegd op 31 juli 2012.
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5. Zie http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/dnr_EN.asp, laatst geraadpleegd op 31 juli 2012.
6. Liemberg en Meijer (2004) geven een uitwerking van het ERK in de vorm van taalprofielen,
met zogenaamde can do statements, voor elke vaardigheid en elk niveau. Deze uitwerking is
echter taalneutraal, net als het ERK zelf.
7. Zie de tweede noot onder tabel 1 voor een uitleg van betrouwbaarheidsinterval.
8. De standaarddeviatie (SD) geeft een indruk van de spreiding van de scores rond het gemiddelde
(M). Ongeveer 68% van de scores ligt tussen het gemiddelde min één SD en het gemiddelde
plus één SD; ongeveer 95% van de scores ligt tussen het gemiddelde min twee SD en het
gemiddelde plus twee SD. Bijvoorbeeld, in het geval van de woordenschat van de B1'ers, 68%
van de 80 deelnemers heeft een score gehaald tussen de 2354 (3977-1623) en 5600 (3977+1623).
9. Uitspraak, intonatie en vloeiendheid hebben we in ons onderzoek ook gemeten (zie De Jong et
al. 2011 en 2012) maar voor de rapportage daarvan is in dit artikel geen ruimte.
10. Het gaat om latente variabelen, dus de correlaties (de waardes achter het symbool r) zijn niet
verzwakt door ruis/onbetrouwbaarheid.
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Dertig jaar Bourdieu in de neerlandistiek (1980-2010)
Een kwantitatieve verkenning
Jos Joosten (Radboud Universiteit Nijmegen)
J'ai souvent dit que la recherche française, et même
toute notre tradition intellectuele nationale, souffraient beaucoup
du fait que certaines activités, qui sont indispensables,
mais qui sont traditionellement tenues pour inférieures,
n'étaient ni assez développées ni assez reconnues et récompensées.
Pierre Bourdieu, ‘Sur l'esprit de la recherche’
There is no doubt that the French sociologist Pierre Bourdieu (1930-2002) has had
an influence on the academic study of Dutch literature over the last three decades.
An interesting question, however, is: to what extent? Some scholars state that Bourdieu
is the most important recent foreign influence on Dutch literary studies, while others
consider him and his works (very much) overestimated. In this article, an attempt is
made to quantify Bourdieu's influence by presenting a statistical overview of his
work in translation in general and, more particularly, by counting and analyzing the
mentions of Bourdieu's works in journals and other texts since his first appearance
in Dutch in 1980. Indeed, Bourdieu turns out to have had, also numerically, a
considerable number of citations. Nevertheless it remains difficult to draw final
conclusions on this quantitative analysis alone. In further research the comparison
with the number of citations of other prominent foreign thinkers in Dutch literary
studies should be taken into consideration, and a more substantial qualitative analysis
should be performed, as well as the role played by ‘intellectual rumour’, as Bourdieu
himself called it.

Benutte mogelijkheden?
De directe aanleiding voor deze eerste terreinverkenning naar de rol die het werk
van Pierre Bourdieu speelt in de wetenschappelijke neerlandistiek is tweeledig.
Allereerst ligt die eenvoudigweg in de call for papers voor de editie van het Cross-
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Over congres in Leiden, waar deze tekst oorspronkelijk voor bedoeld was.1. Onder
het kopje ‘Neerlandistiek en sociologie’ werd in die call gesteld:
Dankzij het werk van de zgn. Tilburgse school (Verdaasdonk, Van Rees
en hun promovendi) heeft de institutionele literatuursociologie in Nederland
vaste voet aan de grond gekregen. Dorleijn en Joosten zijn in dit spoor
verder gegaan; daarnaast is er het onderzoek naar specifiek Nederlandse
literaire verschijnselen van Jansen, De Nooy, De Glas en anderen. Zijn de
mogelijkheden in deze voldoende benut? Moet er worden gestreefd naar
een synthese van literatuurgeschiedschrijving en literatuursociologie?
Met name de kwestie ‘zijn de mogelijkheden voldoende benut?’ leek nader onderzoek
waard. Daarnaast werd de gedachte om Bourdieu's invloed nader te bekijken mede
ingegeven door de, zeker niet louter serieus bedoelde, enquête onder aanwezige
vakgenoten waarmee een aantal jonge promovendi in 2008 het tweejaarlijkse congres
Achter de verhalen afsloten. Misschien wel de meest opmerkelijke conclusie was
toen dat Pierre Bourdieu gekozen werd tot zowel meest invloedrijke als meest
overschatte buitenlandse invloed op de (moderne) Neerlandistiek. Zoals gezegd,
helemaal serieus was de bewuste enquête niet, maar zij toonde in elk geval dat
Bourdieu op dat moment spraakmakend en omstreden was.

De internationale verspreiding van Bourdieu's teksten
Alvorens iets te zeggen valt over de vraag of de mogelijkheden ‘optimaal benut’ zijn
van Bourdieu's benadering, is een basis nodig van waaruit bekeken kan worden of
er überhaupt iets te zeggen valt over zijn feitelijke invloed op de modern-letterkundige
neerlandistiek. In de beste literair-empirische traditie is het dan gepast om de kwestie,
voor zover mogelijk, eerst kwantitatief in kaart te brengen. Daartoe is dit artikel een
aanzet. Getracht is om een aantal kwesties omtrent Bourdieu's invloed op het
literairwetenschappelijk veld te kwantificeren. Allereerst wordt een indicatie gegeven
van de omvang van Bourdieu's oeuvre en de internationale verspreiding ervan. Daartoe
neem ik de periode vanaf zijn eerste publicatie, zijn studie Sociologie de l'Algérie
uit 1958, tot aan 2001. Dat slotjaar is het laatste vóór Bourdieu's overlijden en tevens
het laatste volledige jaar dat geïndexeerd is in Delsauts en Rivières bibliografie van
Bourdieu's oorspronkelijke werken en vertalingen (Delsaut & Rivière 2002). Grafiek
1 toont een overzicht van de oorspronkelijke publicaties van Bourdieu tussen
1958-2001. Voor het overgrote deel teksten in het Frans, uiteraard, maar ook teksten
die voor het eerst in een andere taal gepubliceerd werden (voornamelijk Engels) zijn
hier meegerekend.
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Grafiek 1: oorspronkelijke teksten van Bourdieu

Met betrekking tot alle gebruikte cijfermateriaal moet benadrukt worden dat het
hier om tendensen gaat. Zo is in de bovengenoemde grafiek uitgegaan van losse
publicaties van Bourdieu, dus zowel een complete boekpublicatie als een los artikel
gelden elk als één oorspronkelijke tekst. Ook voorpublicaties en losse artikelen, die
later (veelal bewerkt) gebundeld werden, zijn apart meegerekend. Niet opgenomen
zijn de ‘entretiens’ die Bourdieu, zeker de laatste tien jaar van zijn leven, uitgebreid
gaf. Wél opgenomen zijn gepubliceerde (en regelmatig vertaalde) referentschappen
tijdens congressen.
In grafiek 2 staan de vertaalde teksten van Bourdieu in dezelfde periode, met
dezelfde uitgangspunten als hierboven vermeld. Ook hier is geteld per vermelde titel
in Delsaut en Rivière. Dat betekent dat herplaatsing van eenzelfde tekst in
uiteenlopende jaren in uiteenlopende readers en overzichtsbundels (wat vooral in het
Engelse taalgebied regelmatig gebeurt) meerdere keren meetelt. De nogal abrupte
daling die 2001 te zien geeft, is mogelijk veroorzaakt door het feit dat bij sluiting
van de bibliografie allicht nog niet alle internationale gegevens voorhanden waren.
Anderzijds geeft het verloop van vertalingen, zoals blijkt, steeds een op- en neergaande
lijn te zien.
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Grafiek 2: Bourdieu in vertaling

Grafiek 3: Bourdieu in Japanse vertaling
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Teksten van Bourdieu zijn in de meest uiteenlopende talen verschenen: het Engels
en Duits, uiteraard, en het Nederlands (hierover straks), maar ook in alle
Scandinavische talen, de Romaanse talen, in tal van Oost-Europese talen, Koreaans,
Chinees, Arabisch en in het Catalaans, Hindi en Hebreeuws. Een klein voorbeeld
van deze wat onverwachte niche biedt grafiek 3. De nodige teksten van Bourdieu
verschenen ook in het Japans: er ging sedert eind jaren tachtig van de vorige eeuw
nauwelijks een jaar voorbij dat er geen vertaling van Bourdieu in die taal beschikbaar
kwam.

Grafiek 4: Bourdieu in Engelse en Duitse vertaling

Het Engels is de eerste vreemde taal waarin Bourdieu (in 1962) vertaald werd.
Sedertdien is zijn werk in het Angelsaksische taalgebied vrijwel constant vertaald
gebleven. Het Duits is later met de eerste Bourdieu-vertaling (1970), maar ook daar
geldt dat er sindsdien vrijwel jaarlijks nieuwe teksten in vertaling verschenen (grafiek
4). Voor beide talen geldt dat het werk van Bourdieu vanaf begin jaren zestig van
de vorige eeuw vrij constant gevolgd is. Uit grafiek 5 blijkt dat Nederlandse
vertalingen relatief laat waren, in vergelijking met Engels en Duits, en vooral begin
jaren negentig gecentreerd zijn, toen ook de twee bekendste vertalingen bij uitgeverij
Van Gennep in boekvorm verschenen: Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip
uit 1992, wat een verzameling losse artikelen is van Bourdieu, verzameld door Dick
Pels en vertaald door Rokus Hofstede, Constance van der Maesen, Benjo Maso, Piet
Nijhoff en eindredacteur Dick Pels. Voorts is er de vertaling
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van Les règles de l'art van twee jaar later: De regels van de kunst: wording en
structuur van het literaire veld in de vertaling van Rokus Hofstede.

Grafiek 5: Bourdieu in Nederlandse vertaling

Bourdieu's eerste vermeldingen in de neerlandistiek
Het verschijnen van (een) vertaling(en) wil uiteraard niet zeggen dat pas vanaf dat
moment een wetenschapper een rol speelt in het nationale discours. Je zou misschien
zelfs kunnen zeggen dat het omgekeerde het geval is: pas wanneer een gedachtegoed
in het wetenschappelijke debat een opmerkelijke rol is gaan spelen, wordt het
interessant voor een uitgever of tijdschriftredactie om het werk ook in de eigen
landstaal te laten vertalen. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat het moment
waarop Bourdieu in de Nederlandse literatuurwetenschap opduikt vroeger ligt.
Wanneer verscheen Bourdieu binnen de neerlandistiek?
De momenteel digitaal vroegst traceerbare vermelding blijkt een onverwacht en
losstaand geval. Volgens de DBNL wordt Bourdieu al in 1972 voor de allereerste
keer genoemd, en wel door de Nijmeegse neerlandicus N.C.H. (Niek) Wijngaards,
een vroegmodern letterkundige, of nauwkeuriger gezegd een dix-huitièmiste, die
Bourdieu en passant (ontleend aan een Duitse vertaling) vermeldt in een artikel over
Simon Stijl.
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Of course, Pierre Bourdieu is quite right in stating that it is illusory to
suppose that a work of art, whatever it may be, can be understood directly,
that is to say without some intervening knowledge of a code. This holds
true for the plastic arts, but in my opinion, a fortiori for literature
(Wijngaards 1972, p. 68).
Hij verwijst in zijn voetnoot naar de eerste druk uit 1970 van Zur Soziologie der
Symbolischen Formen en meer precies naar de vertaling daarin van het dan tamelijk
recente artikel ‘Élements d'une théorie sociologique de la perception artistique’ dat
Bourdieu twee jaar eerder gepubliceerd had. Een op het oog tamelijk vanzelfsprekend
ogende referentie, die echter voornamelijk als curiositeit interessant is: zij is zeker
niet typisch Bourdieuiaans, verwijst niet naar een sleuteltekst van Bourdieu en maakt
evenmin op dat moment of nadien ‘school’ binnen de neerlandistiek.
Voor de echte blijde inkomst van Bourdieu moeten we nog een jaar of acht wachten
na Wijngaards publicatie. In de inleiding op de postume bundeling van artikelen van
Hugo Verdaasdonk, Snijvlakken van de literatuurwetenschap, uit 2008, stellen Wouter
de Nooy en ik dat Hugo Verdaasdonk in 1981 met een artikel in De Revisor ‘de eerste
[was] die in Nederland, in elk geval op letterkundig gebied, over Bourdieu
publiceerde’ (Joosten & De Nooy, p. 9). Omdat dit onjuist blijkt te zijn, is het een
daad van eenvoudige rechtvaardigheid om te melden dat deze specifieke informatie
niet van mijn mederedacteur Wouter de Nooy, maar van ondergetekende afkomstig
is. De vroege bibliografie die Rokus Hofstede in 1992 samenstelde van artikelen
waarin Bourdieu geciteerd wordt, leert dat de eerste die aandacht besteedde aan de
Franse denker in de Nederlandstalige literatuurwetenschap de Vlaming Mark
Schaevers was, later chefkunst van de Standaard der Letteren en redacteur van Humo
(Hofstede 1992). In 1980 schreef hij een beschouwing over La distinction (1979) in
het Gentse tijdschrift Heibel en een jaar erna een artikel naar aanleiding van de al
wat oudere studie Un art moyen: essai sur les usages de la photographie uit 1965.
Ook buiten de neerlandistiek is 1980 het jaar dat Bourdieu in het Nederlandse
wetenschappelijke veld opduikt in een artikel van Jaap Boerdam en Warna Oosterbaan
Martinius in The Netherlands Journal of Sociology.
Wanneer we voor de letterkunde de early adapters op een rij zetten, moet, naast
Schaevers en Verdaasdonk, als eervolle derde Bart Vervaeck genoemd worden, die
in de jaren tachtig van de vorige eeuw maar liefst een achttal artikelen publiceerde
met Bourdieu als uitgangspunt, te beginnen in 1982 in het Vlaamse
literair-theoretische tijdschrift Restant.

Neerlandistiek: complicaties bij een definitie
Duidelijk is hierbij direct dat zich een definitieprobleem aandient, dat in zekere zin
eigen is aan ons vakgebied: wat beschouwen we als behorend tot de neerlandistiek?
Genoemde publicaties als die van Schaevers en zeker die van Verdaas-
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donk en Vervaeck (verbonden aan een universiteit) zijn, hoewel niet alle gepubliceerd
in wetenschappelijke tijdschriften, in het hiernavolgende meegerekend als
neerlandistische publicaties, terwijl de auteurs geen neerlandici in strikte zin zijn:
Verdaasdonk is romanist, Vervaeck is een Vlaamse germanist die behalve Nederlands
ook Engels studeerde. In dit artikel is als richtlijn aangehouden dat meegeteld worden:
Nederlandstalige artikelen, met een duidelijk aan de Nederlandse letterkunde en/of
het Nederlandstalige literaire veld gekoppelde strekking. De selectie heeft niet altijd
op basis van autopsie kunnen plaatsvinden. In vrijwel alle gevallen volstonden titel
en ondertitel die verschenen bij het trefwoord ‘Bourdieu’ echter. Artikelen als ‘Salsa
is klasse: Een onderzoek naar de samenhang tussen de statuskenmerken van
Latijns-Amerikaanse immigranten en hun voorkeuren voor verschillende soorten
salsamuziek’ (Bachmayer & Wilterdink 2009) zijn in de telling voor wat betreft de
literatuurwetenschap/neerlandistiek buiten beschouwing gelaten.

Grafiek 6: Bourdieu in het Nederlands en in alle andere talen (1962-2002)

Ondanks voorgaande restricties zijn wel enkele bevindingen presenteerbaar, zelfs
voor neerlandistiek in meer strikte zin. Men kan bijvoorbeeld de blik in eerste instantie
beperken tot de wetenschappelijke bladen op het gebied van de neerlandistiek. Dat
geeft een opmerkelijk eerste inzicht in de verspreiding van Bourdieu in het vakgebied.
Grafiek 7 verdient enige cijfermatige toelichting. Het moment dat Bourdieu zijn
intrede deed in het Nederlandstalige wetenschappelijke dis-
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cours is, zoals bleek, kort na verschijning van La distinction (1979). Uitgezocht is
in hoeveel artikelen in de drie (vijf) belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften
Bourdieu vanaf dat moment als bron verscheen: bekeken zijn TNTL (het Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde), Spiegel der Letteren en Nederlandse
Letterkunde (met tot 1996 de beide voorgangers van dit fusieblad, te weten: de Nieuwe
Taalgids en Spektator).2.

Grafiek 7: Bourdieu in de neerlandistische tijdschriften (1979-2010)

In TNTL verschenen tussen 1979 en 2010 509 artikelen. In slechts drie ervan (in
2007, 2008 en 2010) wordt gebruik gemaakt van Bourdieu. In Spiegel der letteren
verschenen 521 artikelen in diezelfde periode en komt Bourdieu tien maal voor vanaf 1992. In de Nieuwe taalgids stond tussen 1979 tot en 1995 geen enkele
referentie aan Bourdieu. Vanaf 1996 vormde de NTG samen met Spektator het
fusietijdschrift Nederlandse Letterkunde. Wanneer het aantal artikelen van
Nederlandse Letterkunde en Spektator wordt opgeteld, komt dat op een totaal van
758 bijdragen; in achttien (te beginnen in 1984 met een artikel van Verdaasdonk)
ervan wordt Bourdieu aangehaald. We spreken hier dus over respectievelijk zo'n
0.05%, 1.9% en 2.3% van de bijdragen in de strikt-neerlandistieke wetenschappelijke
bladen. Op zichzelf zeggen deze cijfers uiteraard niet per se veel over de impact van
de artikelen in kwestie, maar het geringe percentage ontleningen aan Bourdieu in
deze belangrijkste tijdschriften geeft op zijn minst een indicatie van de
wetenschappelijke focus van de gevestigde neerlandistische orde. Op deze plaats ligt
evident
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niet de bron van het (vermeende) belang van Bourdieu binnen de wetenschappelijke
neerlandistiek.

Andere vindplaatsen van Bourdieu
Wie in de BNTL als algemene zoekterm ‘Bourdieu’ intikt, krijgt (te beginnen met
Verdaasdonks Revisor-artikel uit 1981) nog 23 hits, buiten de hiervoor al genoemde
artikelen in de wetenschappelijke bladen. Duidelijk wordt bij raadpleging van de
BNTL dat zich bij deze bibliografische exercitie wreekt dat de Bourdieuiaanse
benadering zich begeeft op een grensgebied van de neerlandistiek en
literatuurwetenschap: veel artikelen uit de zogenaamde Tilburgse en Rotterdamse
school staan onvolledig vermeld in deze duidelijk primair neerlandistiek-letterkundige
bibliografie of ontbreken zelfs helemaal.

Grafiek 8: Bourdieu in de Nederlandstalige wetenschap 1980-2010

Daarom bleek het op zijn minst zinvol om een aantal andere bibliografieën te
raadplegen uit de hoek van de sociale wetenschappen. Duidelijk werd hieruit dat,
ondanks de toegenomen digitale ontsluiting, hoewel we dat vaak wel aannemen, lang
niet alle bibliografische bestanden onderling gekoppeld zijn. Raadpleging van de
Bibliografie van de Nederlandse Sociale Wetenschappen leverde enkele nieuwe
letterkundige hits op (bij een totaal van 36 op het trefwoord ‘Bourdieu’). Veel nieuwe
titels zijn vooral te vinden in de databank Sociological abstracts. Met aftrek
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van de met name al door Hofstede geïndexeerde vroege Bourdieu-artikelen, leveren
de gecombineerde zoektermen ‘Bourdieu’ en ‘Dutch’ voor de periode 1980-2010 86
nieuwe vermeldingen op, waaronder ook van (breed-) letterkundige aard. De resultaten
uit de andere bibliografieën bieden de gelegenheid om een afzetpunt te creëren ten
opzichte van de neerlandistisch-letterkundige publicaties. In grafiek 8 is te zien in
hoeveel Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties Bourdieu als referentie
vermeld wordt. Daarbij is het trefwoord ‘Bourdieu’ en de inperking ‘language: Dutch’
ingevoerd. Opname in de grafiek gebeurde voorts na raadpleging van het digitale
abstract en de bibliografie. De tendens is zichtbaar dat in de loop van de jaren negentig
(een [klassieke] tekst van) Bourdieu (meestal La distinction) een standaardvermelding
lijkt te worden in de literatuuropgave. Dergelijke vermeldingen nam ik niet op; er
moest enige indicatie zijn dat Bourdieu's opvattingen een werkelijk referentie- of
afzetpunt waren in een onderzoek.3.

Grafiek 9: Bourdieu in de neerlandistiek/literatuurwetenschap 1980-2010

In grafiek 9 staat hoe het totale aantal referenties aan Bourdieu in letterkundige
artikelen zich verhoudt tot Bourdieu in de Nederlandstalige wetenschap in brede zin.
Hier zijn dus alle voorgaande vermeldingen opgeteld: in de wetenschappelijke
tijdschriften, in de BNTL, bibliografische referenties in de DBNL én evident
letterkundig-georiënteerde artikelen in de andere bibliografische bronnen. In het oog
springt hier dat zowel de neerlandistiek als de sociale wetenschappen vrijwel
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gelijktijdig (in 1980) aandacht kregen voor Bourdieu's werk en wel na verschijning
van La distinction. Er is dus geen voorsprong voor de sociale wetenschappen met
betrekking tot Bourdieu, die toen ook nog eens niet zo duidelijk (ook) literair
geprofileerd was als nadien. Een intrigerende vraag is waarom juist dit moment voor
het hele Nederlandstalige wetenschappelijk discours het startpunt was. We spreken
immers over een onderzoeker die al meer dan twintig jaar boeken en artikelen
publiceerde en van wie - als dat het probleem mocht zijn - al sinds de jaren zestig
van de vorige eeuw titels in het Engels en (sinds 1970) in het Duits vertaald waren.
In grafiek 9 werden de letterkundige onderzoeken nog bij het totaal opgeteld. Ten
slotte geeft grafiek 10 weer hoe het beeld is als de letterkundige onderzoeken eruit
gefilterd worden: het toont hoe de literatuurwetenschappers zich verhouden tot het
brede(re) wetenschappelijk discours. Waar het gezamenlijke startpunt rond 1980
opviel, is nu vast te stellen dat de aandacht voor Bourdieu binnen de sociale
wetenschappen afneemt. Binnen het (neerlandistische) letterkundig onderzoek lijkt
Bourdieu nog niet passé, maar hierbij zijn uiteraard enkele serieuze kanttekeningen
te plaatsen.

Grafiek 10: Bourdieu in ‘brede’ wetenschap versus ‘literatuurwetenschap’
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Drie Bourdieu's
Bourdieu verschijnt vanaf 1980 in de Nederlandse wetenschap - zowel
‘neerlandistisch’ als ‘breed’. Hugo Verdaasdonk geeft in een interview uit 1995 aan
dat zijn eigen kennismaking met de voor hem kort erna zo belangrijke invloed
eigenlijk nogal toevallig was. Een Franse collega wees hem in 1979 op een boek dat
hij moest lezen en Verdaasdonk was onder de indruk.
Bourdieu heeft vanaf het einde van de jaren zestig binnen de sociologie
zeer actief gepubliceerd. Dat was mij geheel ontgaan. Dit is een bewijs
van de compartimentering van universitaire studies: bij letterkunde dringt
geen sociologie of psychologie door. Zeker niet in die tijd. Dat was jammer,
want ik interesseerde me in die periode erg voor psychologisch onderzoek
naar het lezen van teksten. Ik kan dus wel stellen dat mijn kennismaking
met Bourdieu niet het resultaat is van een bewuste zoektocht (Knapen
1995, p. 239).
Waarom juist dit boek (dat overigens nooit in het Nederlands vertaald werd) op juist
dit moment zo'n invloed kreeg, blijft een interessante kwestie. Terzijde zij opgemerkt
dat het merkwaardig is dat Bourdieu's ideeën in Nederland, voor zover mij bekend,
nog nooit in verband werden gebracht met Huizinga die in Homo ludens in zekere
zin de weg baant voor de veldtheorie en zo ook voor minder voortschrijdende geesten
de gedachten van (delen van) het maatschappelijk bestel als een (speel)veld acceptabel
gemaakt had kunnen hebben. Minstens zo opmerkelijk is daarbij dat in Nederland,
ondanks de merlinistische dominantie, invloeden vanuit de sociologie wel degelijk
opgang maakten in de neerlandistiek. Vanaf begin jaren zeventig van de vorige eeuw
was in Nijmegen bijvoorbeeld al een gepromoveerd socioloog werkzaam binnen het
Instituut Nederlands. Het lijkt erop dat de invloeden hier echter eerder Duitstalig
waren dan Frans, en orthodox(er) marxistisch.
Een andere vraag is: over welke Bourdieu hebben we het eigenlijk? Het lijkt niet
te ver te voeren om het denken van Bourdieu in drie - vagelijk opeenvolgende, soms
overlappende - fases te verdelen. Er is de Bourdieu die veldonderzoek doet, enquêteert
en probeert op die manier sociologische wetmatigheden in kaart te brengen - zoals
terug te zien is in het onderzoek L'amour de l'art over museumbezoek of in het
sociologische handboek Le métier de sociologue. Dan zou men de theoretische
Bourdieu kunnen onderscheiden (hoewel hijzelf immer stelde dat theorie en praktijk
nooit los gezien konden worden van elkaar) zoals die te zien is in de artikelen in
Questions de sociologie, in het (verder) ontwikkelen van klassiek geworden begrippen
als veld, habitus, verschillende vormen van kapitaal en dergelijke. Hiertoe valt allicht
ook Les règles de l'art te rekenen: een boek dat eerder een theorie uitbouwt dan dat
het (louter) resultaat is van (louter) empirisch onderzoek. Ik denk dat er redenen zijn
om La distinction te zien als overgangsboek tus-
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sen de empiricus en theoreticus. Ten slotte is er dan de activistische Bourdieu: in de
laatste tien jaar van zijn leven trad hij meer en meer op de voorgrond als geëngageerd
denker én politiek activist, onder meer met felle kanttekeningen bij de globalisering.
Een fenomeen als literaire autonomie was niet zozeer een object (of resultaat) van
onderzoek, maar werd een nastrevenswaardig doel voor de kunstenaar (zie bij
voorbeeld de lezing ‘La culture est en danger’ uit 2000 [Bourdieu 2001], hoewel
hierop in het nawoord van Les règles de l'art al gezinspeeld wordt). Overigens
realiseer ik me dat deze gesuggereerde driedeling van Bourdieu's werk nadere
onderbouwing behoeft en binnen het Bourdieu-onderzoek allerminst onomstreden
is. Willem Schinkel bestreed in 2003 al de aanname van breuken in Bourdieu's denken
en gaat uit van een grote mate van continuïteit tussen, bijvoorbeeld, La distinction
en het politiek-geëngageerde werk (Schinkel 2003).
Ik ben het niet voor alle neerlandistische publicaties nagegaan, maar voor wat
betreft de artikelen in de wetenschappelijke bladen lijkt de tendens - hier ligt overigens
geen exact telwerk aan ten grondslag - dat de neerlandici/literatuurwetenschappers
zich voornamelijk baseren op de ‘theoretische’ Bourdieu: vaak aangehaald wordt de
Engelstalige bundel The field of cultural production en dan met name het artikel
‘The production of belief’, dat overigens ook sporadisch in het Frans en Nederlands
genoemd wordt. Daarnaast zien we La distinction zeer regelmatig als bron (meestal
in de Engelse vertaling) en Les règles de l'art. Opmerkelijk is dat de Nederlandse
Bourdieuvertalingen nauwelijks als referentie door neerlandici gebruikt worden.

Relevantie van de kwantitatieve gegevens
Een belangrijke vraag is natuurlijk hoeveel het hier gepresenteerde cijfermateriaal
welbeschouwd zegt. Een aantal zaken heeft er, meen ik, duidelijk contouren mee
gekregen: de start - zowel binnen als buiten de neerlandistiek - van aandacht voor
Bourdieu in 1980; het feit dat de vertalingen van Bourdieu tamelijk los lijken te staan
van de wetenschappelijke verwerking van zijn gedachtegoed; het gegeven dat de
aandacht voor Bourdieu op dit moment binnen de neerlandistiek groter is dan in de
sociale wetenschappen, waar Bourdieu in zekere zin op zijn retour lijkt. Die laatste
waarneming relativeerde ik echter al: Bourdieu lijkt, getuige de Sociological abstracts,
een vanzelfsprekend onpasseerbare, gecanoniseerde, bron in een bepaald soort
onderzoeken. Veel gebeurt er niet mee, maar als referentiepunt dient de naam genoemd
te worden. Die status heeft Bourdieu in de neerlandistiek niet.
Maar valt nu te zeggen dat er sprake is van veel aandacht voor Bourdieu of niet?
Een mogelijk kwantitatief antwoord op de vraag die de Leidse congresorganisatie
opwierp (zijn ‘de mogelijkheden in deze voldoende benut?’) zou kunnen zijn: dat
gaat wel. Sinds zijn eerste verschijnen in de vakliteratuur in 1980 verschijnen er
vrijwel jaarlijks meerdere serieuze artikelen waarin Bourdieu's werk een belang-
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rijke rol speelt. Uitschieters daarbij zijn onder andere 2003, 2006 en 2009, dus jaren
na Bourdieu's dood en er zijn geen aanwijzingen dat de tendens de komende jaren
anders zou zijn.
Rechtvaardigt dit echter de stelling dat Bourdieu de meest invloedrijke denker
binnen de (moderne) neerlandistiek van dit moment zou zijn? Dat laat zich niet zo
makkelijk stellen.

Suggesties voor verder onderzoek
Allereerst zouden voor een correcter beeld de hier gepresenteerde gegevens ook op
een rij gezet moeten worden voor andere buitenlandse literatuurwetenschappers en
denkers: de klassieke postmodernen, bijvoorbeeld, of (post)klassieke narratologen,
of Even-Zohar of Greenblatt en anderen. Een verdergaand onderzoek naar Bourdieu's
aanwezigheid in de neerlandistiek zou natuurlijk ook een veel diepgaander kwalitatieve
component moeten hebben. Niet alleen op de manier waartoe ik een zeer bescheiden
tentatieve aanzet gaf (over welke van de drie Bourdieu's hebben we het?), maar
grondiger: op welke wijze wordt welk specifieke idee van hem aangewend? Kritische
en negatieve artikelen over Bourdieu (dat waren er overigens niet veel) zijn in dit
artikel eenvoudigweg mee opgeteld.
Daarbij zou allicht ook de rol die Bourdieu - soms ook impliciet - speelt binnen
de ontvangst van institutioneel-georiënteerd onderzoek aan bod moeten komen, een
analyse die zich buiten het domein van dit in eerste aanleg kwantitatieve onderzoek
bevindt. Men zou de wetenschappelijke premissen moeten analyseren van bijvoorbeeld
het debat tussen Verdaasdonk en zijn tegenvoeters in de jaren zeventig en tachtig,
de reacties bestuderen op Van Rees' klassieke artikel ‘Consensusvorming in de
literaire kritiek’ uit 1985, of de discussie die de bundel De productie van literatuur:
het Nederlandse literaire veld 1800-2000 opleverde, die Van Rees meer dan twintig
jaar later samen met de Groningse hoogleraar G.J. Dorleijn samenstelde.
Er zijn meer boeiende en relevante vragen die bestudering verdienen, bij voorbeeld
of zich bij de invloed van Bourdieu het mechanisme voordoet dat Pierre Geron in
2003/4 vaststelde in zijn onderzoek naar de opkomst van de intertekstualiteitstudie
binnen de neerlandistiek: na een fase waarin het nieuwe fenomeen geïntroduceerd
wordt, volgen onderzoeken waarin het als inmiddels bekend instrument toegepast
wordt (Geron 2003). De vanzelfsprekende referentie die ik bij recente artikelen uit
de sociale wetenschappen waarneem, zou hier als een (logische) derde fase gezien
kunnen worden.
Ten slotte is er nog de moeilijkst aantoonbare vorm van aanwezigheid. Die
manifesteert zich pas wanneer de zoekterm ‘Bourdieu’ wordt gebruikt in een
full-text-corpus als de DBNL. Zij is misschien te vergelijken met de wijze waarop
het begrip ‘postmodern’ opdook en gaandeweg de jaren tachtig en negentig een soort
containerterm werd die te pas en te onpas gebruikt werd voor een tamelijk ruim
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ongedefinieerd amalgaam aan literaire en culturele verschijnselen. De vergelijking
met ‘Bourdieu’ gaat hier natuurlijk allerminst volledig op, maar toch stuit je al
zoekende op passus die zijn aanwezigheid in het discours wellicht groter maken dan
uit de hier gepresenteerde cijfers blijken kan. Enkele voorbeelden.
In 1994 spreekt Nico Laan, in een recensie in het tijdschrift Literatuur, terloops
al over ‘de sociale achtergrond van smaakverschillen die men nu automatisch met
Bourdieu associeert’. In zijn bijdrage aan Van arm Vlaanderen tot de voorstad groeit
schrijft J.M. Klinkenberg in 1988 in zeker verband over ‘de sinds de werken van de
cultuursocioloog Pierre Bourdieu aanvaarde terminologie’. Lisa Kuitert, als laatste
voorbeeld, heeft het - opnieuw in het tijdschrift Literatuur - in een recensie op een
boek over protestante leescultuur in 1992 al over ‘een argeloosheid die men in dit
post-Bourdieuiaanse tijdperk nog maar zelden aantreft’. Deze vaak terloopse passages
(waarvan dit enkele voorbeelden zijn en waarvan er bij verdergaande digitalisering
ongetwijfeld meer zullen opduiken) verwijzen naar een contemporaine aanwezigheid
die zich niet bij voorbaat door het gevonden cijfermateriaal laten ondersteunen.
Tegelijkertijd is het geen eenvoudige opgave iets dergelijks hard te maken in een
studie naar de aanwezigheid of invloed van een theoreticus op het literaire discours.4.
Bourdieu zelf signaleert dit mechanisme overigens al in zijn klassieke artikel ‘The
field of cultural production’ uit 1983:
In fact, what circulates between contemporary philosophers, or those of
different epochs, are not only canonical texts, but a whole philosophical
doxa carried along by intellectual rumour - labels of schools, truncated
quotations, functioning as slogans in celebration or polemics - by academic
routine and perhaps above all by school manuals (an unmentionable
reference), which perhaps do more than anything else to constitute the
‘common sense’ of an intellectual generation. Reading, and a fortiori the
reading of books, is only one means among others, even among
professional readers, of acquiring the knowledge that is mobilized in
reading (Boudieu 1993, p. 32).
Er zal bij dit soort onderzoek rekening gehouden moeten worden met deze ongrijpbare
factor. Misschien is het te vergelijken met wat men bij het weerbericht wel aanduidt
als de ‘gevoelstemperatuur’, die soms flink kan afwijken van de harde cijfers op de
thermometer. Meten geeft een goede indicatie, maar betekent nog lang niet alles
weten.
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Eindnoten:
1. Dit is de bewerking van een voordracht gehouden tijdens ‘Balans en perspectief van de
interdisciplinariteit’, Derde Cross-over Congres, Universiteit Leiden, 12 januari 2011.
2. Ik dank studentassistente Margreet Pel voor het telwerk in de wetenschappelijke tijdschriften.
3. Het digitaal onderzoek is afgesloten op 30-12-2010.
4. In de discussie die in Leiden volgde op deze lezing werd er op gewezen dat termen als ‘veld’
en dergelijke intussen in het neerlandistische discours zeer gangbaar zijn zonder dat men zich
er (expliciet) rekenschap geeft dat ze uit Bourdieu's gedachtegoed stammen.
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Hoe ziet een vis de rivier waarin hij zwemt?
Waarnemen vanuit een liminaal perspectief in de Berlijnse notities
van Cees Nooteboom
Jan Konst (Freie Universität Berlin)
Saskia Pieterse (Universiteit Utrecht)
In this article we use the concept of ‘liminality’ to shed new light on
Berlijnse notities, a collection of essays written by Dutch author Cees
Nooteboom. Nooteboom wrote his essays in 1989 and 1990, during the
fall of the Berlin Wall and consequent German reunification. Although he
was an eye witness to these historic events, he distances himself from the
political turmoil, and posits himself as an outsider and a stranger. We argue
that within the text, the voice of the pensive, reflexive outsider opens up
a liminal space, in which the narrator is neither completely estranged from
the German people and their history, nor completely part of all that is
happening. However, this liminal space is not a stable given; we analyze
the way in which the narrator's reflexive position is threatened by the chaos
of the unexpected but also heavily mediatised events of 1989, and look at
the different ways in which the author tries to reconstitute this liminal
space.
Aan het begin van 1989 ging Cees Nooteboom op uitnodiging van het Berliner
Künstlerprogramm van de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) naar
het toen nog gedeelde Berlijn. Hij was voor een verblijf van twaalf maanden gekomen,
maar onder invloed van de politieke ontwikkelingen, die tot de val van de Berlijnse
Muur en de Duitse Wiedervereinigung zouden leiden, is hij veel langer in de stad
gebleven. Over zijn ervaringen heeft hij een reeks essays geschreven die in 1990
onder de titel Berlijnse notities gebundeld werden. Dit boek heeft samen met de
novelle Het volgende verhaal (1991), waarover de invloedrijke literatuurcriticus
Marcel Reich-Ranicki in zijn televisieprogramma Das literarische Quartett de
loftrompet stak, het fundament gelegd voor de populariteit van de auteur in Duitsland
(Grüttemeier 2006, pp. 285-289; Van Uffelen 1993). Nooteboom wordt door onze
oosterburen als een van de belangrijkste Europese auteurs van dit moment gezien en
het is in dat licht niet meer dan vanzelfsprekend dat het gerenommeerde uitgevershuis
Suhrkamp zijn verzameld werk - dat in het Nederlands niet
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beschikbaar is - in een prestigieuze, inmiddels negendelige dundrukuitgave op de
markt gebracht heeft.
Hoewel Berlijnse notities in de strikte zin niet tot de reisliteratuur gerekend kan
worden - de auteur is immers niet onderweg, maar in de Duitse stad gaan wonen -,
staan ook in deze bundel de vragen op de voorgrond die karakteristiek zijn voor het
genre dat Nooteboom beroemd gemaakt heeft. Niet anders dan in zijn reisverslagen
toont hij zich ook in zijn boek over Berlijn gefascineerd door het ‘andere’ of het
‘anders-zijn’ van Berlijn en probeert hij dat in woorden te fixeren. Het gaat hem
erom de Duitse samenleving te doorgronden (Nooteboom 1990, p. 183: ‘het begrijpen
van dit land’) en hij wil de vinger op het vreemde leggen:
Ik woon in Berlijn. Het is niet alleen anders dan in Nederland, het is anders
dan overal. Maar het anders wil nog niet echt in woorden. Dat heeft iets
met de mensen te maken: ze zijn veel meer andere mensen dan Amerikanen
of Spanjaarden. Ik weet nog steeds niet zo goed hoe ik met ze om moet
gaan (Nooteboom 1990, p. 22).
Meteen al bij een eerste lezing van Berlijnse notities valt op dat Nooteboom voor
een andere aanpak kiest dan bijvoorbeeld zijn generatiegenoot Armando. Kenmerkend
voor diens boeken over Duitsland zijn de in de directe reden opgetekende gesprekken
met, en dialogen tussen vaak anonieme Berlijners. Steeds weer beschrijft hij
ontmoetingen met mensen die hij niet kent maar ergens tegen het lijf loopt. Armando
laat ze uitgebreid aan het woord en het ‘begrijpen’ van Duitsland ontpopt zich bij
hem tot een inductief proces, waarbij de nationale mentaliteit gezocht én geïllustreerd
wordt in de feitelijke uitspraken van individuele inwoners van het land (Beekman
1999, pp. 13-19). Armando is echter zeer spaarzaam in het duiden van deze ‘gevonden
taalobjecten’: de Berlijners spreken, veelal over de oorlog, maar welke betekenis
daaraan gegeven kan worden, blijft open. Nooteboom plaatst integendeel het nadenken
over zijn eigen indrukken, zijn eigen pogingen tot het duiden van alles wat hij
meemaakt, nadrukkelijk op de voorgrond.
Die bespiegelende methode is bij Nooteboom verbonden met een gecultiveerd
buitenlander- en buitenstaanderschap. Zo definieert Nooteboom zichzelf als volgt:
‘Ik ben vreemdeling’ (Nooteboom 1990, p. 135), ‘een buiten-persoon’ (p. 182), en:
‘de koekoek in het eeuwige nest van de anderen’ (p. 8). Nooteboom zoekt weinig
contact en beziet de stad en de mensen die er wonen van buitenaf. ‘Het liefst’, leest
men dan ook ergens in de bundel, ‘loop ik er zo maar tussendoor, je hoeft tenslotte
niet zoveel te zeggen’ (Nooteboom 1990, p. 22).
In deze bijdrage zal ten eerste betoogd worden dat het verhelderend is om de
buitenstaanderspositie van dit zo nadrukkelijk aanwezig reflecterend ‘ik’ in
Nootebooms Berlijnse notities te duiden als een liminale positie. Een ‘limen’ is een
drempel of grens, een overgangsgebied. Kenmerkend voor reisliteratuur die vanuit
een
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liminale positie is geschreven, is de afwezigheid van een stabiel referentiekader: de
waarnemer is (nog) niet thuis in het vreemde land, maar behoort evenmin
ondubbelzinnig tot de cultuur waaruit hij of zij oorspronkelijk afkomstig is. Ten
tweede zal betoogd worden, dat in Berlijnse notities deze liminale positie juist door
de gebeurtenissen in 1989 en 1990 onder druk komt te staan en daarom telkens
opnieuw gedefinieerd moet worden. De val van de Muur en de Duitse eenwording
waren gebeurtenissen waarin letterlijk een grensgebied werd opgeheven: het was een
moment van samenkomst, eenwording, in plaats van scheiding. Die onverwachte
ontwikkelingen lijken te vragen om een snel oordeel, een directe deelname aan een
collectief beleefde vreugde. Dat staat haaks op de bespiegelende, iedere definitieve
conclusie ontregelende wijze van waarnemen die zo kenmerkend is voor Nooteboom.
Niet zonder reden luidt een cruciale vraag die de ‘ik’ zich in Berlijnse notities stelt
nadat de Muur is gevallen: ‘Hoe ziet een vis de rivier waarin hij zwemt?’
We zullen ten slotte betogen dat deze ‘rivier’ naar twee grootheden verwijst: ten
eerste naar de media, die een stroom van beelden en berichten over de actuele
gebeurtenissen in 1989 produceert - en ten tweede naar het discours over de Duitse
geschiedenis, dat met de Duitse eenwording weer opnieuw actueel wordt. Nooteboom
onderkent dat hij zich niet aan het mediale geweld kan onttrekken, en evenmin
ontkomt hij eraan de bestaande stereotypen, topoi en clichés over Duitsland en de
Duitse geschiedenis te noemen. De vraag is dan hoe deze spanning tussen het liminale
perspectief enerzijds, en het besef opgenomen te zijn in een ‘rivier’ van
nieuwsberichten en historische ontwikkelingen anderzijds, in deze tekst uitwerkt.
Met deze interpretatie van Berlijnse notities willen wij een bijdrage leveren aan
het onderzoek naar het oeuvre van Cees Nooteboom. Bovendien treden we met deze
specifieke casus in het voetspoor van Mertens, die in zijn dissertatie Sluiproutes en
dwaalwegen (1991) het begrip ‘liminaliteit’ voor het eerst in de neerlandistiek
introduceerde. We hopen te demonstreren dat de term bij uitstek bruikbaar is voor
onderzoek naar teksten waarin een confrontatie met een andere cultuur beschreven
wordt.

Liminaliteit
Het is vooral aan de cultureel antropoloog Victor Turner te danken dat het concept
‘liminaliteit’ tijdens de afgelopen decennia zo'n centrale plaats in de cultuuren
literatuurwetenschap gekregen heeft (Parr 2008). In zijn invloedrijke The ritual
process. Structure and antistructure (1969) heeft Turner het liminale behandeld in
het kader van de zogenaamde rites de passage, overgangsmomenten tussen
verschillende levensfasen van de mens (bijvoorbeeld: kind-volwassene,
student-afgestudeerde, vrijgezel-echtgenoot). De overgang voltrekt zich in de optiek
van Turner in drie stadia. Eerst neemt men afstand van zijn oorspronkelijke status
en identi-
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teit (separation), dan volgt een tussenstadium (transition) waarin zich een
heroriëntering voltrekt en die resulteert uiteindelijk in een nieuwe status en een
nieuwe identiteit (reincorporation). Het stadium van de transition wordt
gekarakteriseerd als de drempelfase, de eigenlijke fase van de liminaliteit: de
betroffene is op zichzelf teruggeworpen en staat als het ware tussen twee werelden.
Binnen het cultuurwetenschappelijke onderzoek is de trits
separation-transition-reincorporation niet alleen toegepast op het verloop van het
menselijke leven, maar ook in de ruimtelijke zin des woords verstaan (Görner 2001;
Lamping 2001). Daarbij stelt men zich een ruimte tussen culturen voor, een ruimte
die traditioneel het domein van bijvoorbeeld de reiziger en de migrant is. Zij hebben
- al dan niet tijdelijk - afstand genomen van hun land van herkomst (separation) en
zullen misschien, maar misschien ook wel nooit integreren in het land waar ze heen
getrokken zijn (reincorporation; Bönisch-Brednich 2006). Tot het zover is, bevinden
zij zich in een tussenruimte, een liminale wereld waarin zij pendelen tussen de cultuur
waaruit ze zijn voortgekomen en de cultuur waarmee ze geconfronteerd worden
(transition).
Het begrip is vervolgens ook in de literatuurwetenschap een vruchtbaar heuristisch
instrument gebleken. Zonder hier te pretenderen een volledig beeld te kunnen geven
van het onderzoeksveld, willen we een aantal van de belangrijkste onderzoeksgebieden
noemen. Vertrekkend vanuit de geografische of ruimtelijk opvatting van ‘liminaliteit’,
wordt het begrip gebruikt in de postkoloniale literatuurtheorie (zie bijvoorbeeld
Bhabha 1994) en in onderzoek naar migranten- en reisliteratuur (Sutton 2002; Kay
et al. 2007). ‘Liminaliteit’ wordt tevens gebruikt in tekstgericht onderzoek naar
literaire thema's als ‘de grens’ of ‘rituele overgangen’. Het topos of thema van de
‘limen’ kan in de tekst wederom geografisch zijn uitgewerkt, maar dat hoeft niet
zonder meer: het onderzoek kan zich ook richten op representaties van het menselijk
lichaam als grens, of om de beschrijving van een puur psychische ervaring van
grensoverschrijding (zie bijvoorbeeld Benito & Manzanas 2006).
Ten slotte is er tekstgericht onderzoek waarin de literaire tekst zélf als een liminale
ruimte wordt opgevat, en het lezen van literatuur als een liminale gebeurtenis bij
uitstek. Deze gedachtegang vinden we bijvoorbeeld in de eerder genoemde studie
van Mertens. Hij stelt dat betekenistoekenning ‘op de drempel’ tussen tekst en lezer
plaatsvindt, en dat zo'n proces eerder te vergelijken is met een rite de passage dan
met een rationeel te beheersen proces:
De grenzen tussen lezer en tekst worden vloeiend. De roman of het gedicht
krijgt het karakter van een drempelzone, een ‘ontmoetingsplaats waar de
ontmoeting tussen de lezer en de ander iets te maken zou kunnen hebben
met een rite de passage’ (Mertens 1991, p. 61; ingebed citaat Caws 1981,
p. 92).
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Mertens concludeert dat door literatuur te situeren in deze liminale zone ‘de nadruk
valt op het proces van betekenisvorming’ (Mertens 1991, p. 61).
Alle drie de literatuurwetenschappelijke benaderingen van ‘liminaliteit’ zijn voor
Berlijnse notities relevant. Het betreft hier zoals gezegd een vorm van reisliteratuur.
De schrijver bevindt zich als ‘tijdelijk migrant’ in een soort niemandsland tussen
twee werelden. Hij heeft door in Berlijn te gaan wonen afstand genomen van zijn
Nederlandse wortels en zoekt een toegang tot de Duitse cultuur die hem vooralsnog
vreemd is. Daar komt nog eens bij dat Berlijn een stad is die evident het vraagstuk
van ‘de grens’ oproept: de stad belichaamt de grens tussen Oost- en West-Duitsland,
met de Muur dwars door de stad. Inderdaad loopt ‘de grens’ als thema als een rode
draad door Berlijnse notities. Ten slotte: Nootebooms manier van schrijven, waarin
het ‘reflexieve ik’ voortdurend probeert iedere definitieve betekenistoekenning te
problematiseren, laat zich begrijpen als een typisch liminale manier van schrijven.
In wat volgt, zal eerst worden beschreven hoe deze verschillende vormen van
liminaliteit gestalte krijgen in de eerste essays van Berlijnse notities. Vervolgens zal
geanalyseerd worden hoe deze liminaliteit onder druk komt te staan, en dus door
Nooteboom steeds opnieuw gedefinieerd moet worden, als de politieke omwentelingen
de Berlijnse realiteit gaan domineren.

Vóór de val: ontmoetingsplaatsen tussen representatie en realiteit
De eerste stukken uit Berlijnse notities zijn geschreven nog voordat er tekenen waren
van een grote politieke omwenteling; Nooteboom schrijft aanvankelijk nauwelijks
over actualiteiten. Veel meer richt hij zich op twee klassieke thema's: de sporen van
de Tweede Wereldoorlog in Berlijn, en de Muur als een bevreemdend niemandsland.
Nooteboom lijkt zich er zeer bewust van te zijn dat dit onderwerpen zijn die zich
nauwelijks nog laten beschrijven zonder meteen in gemeenplaatsen te vervallen. Hij
realiseert zich dat hij - ook al probeert hij dat te vermijden - meer dan eens clichés
hanteert om de realiteit te beschrijven, ja zelfs niet zonder die clichés kan: ‘Clichés,
datgene wat iedereen opmerkt en wat je toch moet zeggen’ (Nooteboom 1990, p.
122). En zo heet het op zeker moment over de Muur:
De Muur is een cliché, dat weet ik ook wel. Alleen, het cliché is van steen.
Ik zie het uit de lucht, als ik voor een paar dagen wegvlucht, een cesuur
in het landschap, dwaas en onwerkelijk van boven af. Een litteken, dat zal
iedereen wel gezegd hebben, maar zo ziet het er nu eenmaal uit
(Nooteboom 1990, p. 26).
Anno 1989 is het daarom niet denkbaar om over de stad te spreken zonder aandacht
aan de Muur te schenken. Zelfs de formuleringen waarin men dat doet, lijken te
worden bepaald door de woorden van talloze voorgangers (Konst 2009, pp. 168-169).
Een groot aantal treffers in google geven Nooteboom tenminste ge-
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lijk: de vergelijking van de Muur met een litteken is een zeer gangbare. En dat is ook
in Nederland het geval, want kort vóór Nooteboom had bijvoorbeeld Frans Kellendonk
hetzelfde beeld gebruikt in zijn reportage ‘Langs de Muur’ (1984); Kellendonk 1993,
p. 672).
Steeds weer beroept Nooteboom zich op de opvattingen van derden over de Duitsers
en het land dat ze bewonen. Daarbij gaat het nogal eens om de visie van buitenlanders
die refereren aan bekende stereotypen over Duitsland. Zo bericht Nooteboom over
een publieksavond met de Argentijnse componist Mauricio Kagel:
Kagel voelt zich goed in Duitsland, maar citeert wel een brief van Max
Ernst aan Tristan Tzara: ‘Duitse intellectuelen kunnen niet poepen of
piesen (faire caca et pipi) zonder ideologie’ (Nooteboom 1990, p. 12).
Vergelijkbaar is het volgende fragment:
Iemand maakt een grap: West-Berlijn, ruim een miljoen vrije mensen in
een kooi. Zo voelt het niet altijd, maar vreemd genoeg wel als je er uit
rijdt, terwijl het nu juist niet mijn vrijheid is die ik dan binnenrijd
(Nooteboom 1990, p. 35).
Voor Nootebooms werkwijze is deze passus karakteristiek. Eerst memoreert hij een
weinig originele grap, zogezegd zonder het zelf in de mond te nemen. Hij constateert
vervolgens dat er wel degelijk een waarheid in verscholen ligt, mits je er op een
tegendraadse manier mee omgaat (letterlijk tegen de draad in, namelijk door de grens
over te steken naar Oost-Berlijn).
Clichés en realiteit worden niet tegenover elkaar gezet als ‘vals’ versus ‘echt’,
maar blijken op een complexe manier met elkaar verweven te zijn. Precies zo wordt
er in de tekst uitgeweid over de verwevenheid van het reële en het literaire. Wanneer
Nooteboom nog vóór de val van de Muur midden in Berlijn de grens tussen de BRD
en DDR passeert, schrijft hij: ‘Ik heb de S-Bahn genomen bij Bahnhof Zoo, naar de
Friedrichstrasse, waar de overgang is. Overkapping, gietijzer, grote treinen, gedempt
licht. Of je wilt of niet, altijd iets van Graham Greene of le Carré, ik ben ongeneselijk’
(Nooteboom 1990, p. 29). Niet alleen literaire, maar ook beschouwende teksten
kunnen het uitgangspunt voor een observatie vormen. De aflossing van de
wachtsoldaten bij de Hauptwache aan de boulevard Unter den Linden herinnert hem
aan Sebastian Haffners Preußen ohne Legende:
Terwijl ik zie hoe de standaarddragers uit de zijstraat komen en als één
veelvoetig voorwerp mijn kant opdraaien, moet ik denken aan de zinnen
die achterop Haffners boek stonden: ‘Die preussische Geschichte ist eine
interessante Geschichte, auch heute noch und gerade heute, da wir ihr
Ende kennen. Sie
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läuft langsam an, mit einem langen Werden, und sie hört langsam auf, mit
einem langen Sterben’ (Nooteboom 1990, p. 166).
Om nog een voorbeeld te geven: ook in de vele tentoonstellingen die Nooteboom
bezoekt, stuurt hij aan op een moment waarop dat wat in de tentoonstelling getoond
wordt, en wat er in de realiteit te zien is, met elkaar vervlochten raken. Toevalligerwijs
was er begin 1989 een tentoonstelling over revoluties in Berlijn - dus nog voordat
de revolutie in dat jaar uit zou breken - en deze tentoonstelling bezoekt Nooteboom.
Eenmaal buiten gaat de schrijver de getoonde plaatsen langs: ‘ik rijd langs de plaatsen
die ik zojuist [in een fototentoonstelling] in zwartwit gezien heb en laat ze vollopen
met kleur [...]’ (Nooteboom 1990, p. 16). Niet altijd overigens werkt deze techniek.
Zo gaat hij in de Martin Gropiusbau naar een expositie over joodse sportverenigingen
tijdens het Derde Rijk. Geconfronteerd met het Duitse nazi-verleden ziet hij dan
vanuit een venster het terrein waar ooit de centrale van de Gestapo gestaan had:
Ik kijk naar de forse turner in zijn verouderde sportpak en zie tegelijkertijd
een bordje dat daarachter staat: ‘Het uitzicht uit het raam voor U gibt den
Blick frei op de fundamenten van het Gestapo-Hoofdkwartier met de resten
van de folterkamer.’ Gehoorzaam kijk ik: een veld, een heuvel, wat zwarte
kale struiken, voetsporen in de sneeuw, niets (Nooteboom 1990, p. 79).
Het gehoorzame kijken levert niets op, hij ziet ‘niets’. Het verleden laat zich blijkbaar
niet betrappen in zo'n rechttoe-rechtaan en door een bordje voorgekookte blik.
Deze omcirkelende manier van observeren, waarbij het proces van waarnemen en
interpreteren zichtbaar wordt gemaakt, vereist distantie. In de eerste bijdragen zien
we de auteur er daarom steeds weer voor kiezen om zichzelf bewust in de marge te
plaatsen: ‘Ik heb een plaats achter in de zaal genomen om het gezelschap beter te
kunnen zien’ (Nooteboom 1990, p. 131). In het bijzonder valt op hoe hij de wereld
frequent beziet vanuit de beslotenheid van een rijdende auto:
Ik ben in een grote, Europese stad, ik ga in mijn auto zitten [...] De regen
houdt op, mijn auto mag kiezen waar hij heen wil, en hij wil naar het
Oosten, in wijken waar ik nog nooit geweest ben (Nooteboom 1990, p.
16).
De auto mag beslissen wat er gezien zal gaan worden, in de hoop zo te ontsnappen
aan het ‘gehoorzame kijken’ en nieuwe wijken te ontdekken. We zien dus dat
Nooteboom consequent iedere sluitende interpretatie probeert te ontregelen: hij duidt,
maar blijft zijn bespiegelingen over Berlijn, Duitsland en de Duitse geschiedenis
voortdurend kantelen, zodat er nergens een definitieve conclusie getrokken wordt.
Berlijnse notities bestaan dan ook voor het merendeel uit reflexieve passages
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zoals hierboven geciteerd, waarin duidelijk te zien is dat de auteur een liminale positie
kiest. Belangrijk kenmerk van deze liminale positie is dat Nooteboom het grensgebied
opzoekt waar representatie (in tekst, beeld of gemeenplaats) en realiteit in elkaar
vervloeien, of in de woorden van Mertens, elkaar ontmoeten. In deze drempelzone
komt de nadruk te liggen op het proces van betekenisgeving.

‘Hij kan er niet uit’: grenzeloosheid als probleem
In de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen van 1989 blijkt de hierboven geschetste
liminale positie keer op keer opnieuw geijkt te moeten worden. Er zijn momenten
waarop dat niet mogelijk blijkt te zijn en Nooteboom, als inwoner van Berlijn,
samenvalt met de honderdduizenden anderen en zo deel wordt van de historische
ontwikkelingen:
Hoe ziet een vis de rivier waarin hij zwemt? Hij kan er niet uit om afstand
te nemen. Zoiets is er hier in Berlijn aan de hand. Alles stroomt. Elk
ogenblik zijn er nieuwe gebeurtenissen, berichten, als ik de deur uitga ben
ik binnen een paar minuten lid van een kolkende menigte (Nooteboom
1990, p. 62).
Het beeld van de vis is veelzeggend. Het dier kan zich alleen van binnenuit een beeld
vormen van zijn natuurlijke leefomgeving. Een extern perspectief blijft de vis per
definitie ontzegd en dat lijkt precies hetgeen te zijn waarnaar Nooteboom steeds weer
op zoek is. In het ‘stromende’ Berlijn vreest hij voor de positie van de vis en probeert
hij zijn distantie te bewaren. Eén te worden met de wereld waarin hij leeft, ervaart
hij in dat verband zelfs letterlijk als een verlies van de eigen identiteit:
In metrostation Kochstrasse wachten de duizenden op een trein, laten zich
willoos naar binnen persen, het Westen in. Als ik eindelijk op de
Kurfürstendamm aangekomen ben is het daar kermis. Auto's kunnen er
niet meer rijden, de stad is aan de waanzin vervallen, het volk is één tollend
lichaam geworden, een dier met duizenden hoofden, het golft, kabbelt,
stroomt door de stad, weet niet meer of het beweegt of bewogen wordt,
en ik stroom mee, ben zelf nu menigte geworden, beeld uit een journaal,
niemand (Nooteboom 1990, p. 73).
Op te gaan in de massa, en in de ogen van Nooteboom dus ‘niemand’ te worden, is
hier verbonden met waarlijk apocalyptische beelden (‘een dier met duizenden
hoofden’) en het proces van eenwording lijkt bovendien een verlies van het eigen
oordeelsvermogen te impliceren. De metaforen ‘lichaam’ en ‘dier’, als ook het beeld
van de ‘waanzin’ spelen in dit verband boekdelen: steeds is er sprake van irrationaliteit
en de absentie van de rede als oordelende instantie. Cruciaal is de opmerking dat hij
‘beeld uit een journaal’ is geworden: gevangen in het oog van
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de camera verliest hij zijn positie als waarnemer, is nu zelf tot representatie verworden
- en heeft geen eigen identiteit meer (hij is ‘niemand’). Nooteboom gaat uitgebreid
in op de televised revolution van 1989; en zoals we nog zullen zien is zijn verhouding
tot de beelden en berichten die door de televisie geproduceerd worden verre van
eenduidig.
De hierboven geciteerde passages zijn echter uitzonderlijk. Het is tekenend dat
Nooteboom de hectiek doorgaans ontvlucht door te observeren vanaf plekken die
fysiek gescheiden zijn van de wereld die hij waarneemt. Zo bestudeert hij de
omwentelingen nogal eens vanachter glas: ‘Ik sta achter de ramen bij Café Adler,
het laatste café van het Westen’ (Nooteboom 1990, p. 66), en: ‘De mensen uit dat
Andere Land lopen hier op straat, voor het eerst in dertig jaar, en als ik uit het raam
kijk kan ik ze zien’ (Nooteboom 1990, p. 76, cursivering auteurs). Opvallend is
bovendien dat Nooteboom het ‘tegen de stroom ingaan’ betracht, door het brandpunt
van de historische gebeurtenissen steeds weer te verlaten, of dat nu is voor ‘een aantal
lezingen in het verre Westen’ (Nooteboom 1989, p. 63) of voor een bezoek aan zijn
Oost-Duitse uitgever: ‘Wat aardig van u om te komen nu iedereen juist de andere
kant opgaat’ (Nooteboom 1990, p. 68).
Nootebooms beschrijving vanaf de zijlijn en de daarmee samenhangende ruimtelijke
afgescheidenheid leidt er tevens toe dat de mensen die hij beschrijft weinig
geïndividualiseerd worden. Nogal eens worden ze als collectief beschreven:
Oude mensen met verdwaasde blikken die voor het eerst na dertig jaar in
dit gedeelte van de stad zijn, op zoek naar hun herinneringen, jongeren
die na de Muur geboren zijn en die misschien op een kilometer afstand
wonen, lopen rond in een wereld die ze nooit gekend hebben, en ze lopen
alsof het asfalt ze niet kan houden (Nooteboom 1990, p. 62).
Over de werkelijke gedachten van de ‘oude mensen’ en de ‘jongeren’ komt de lezer
niets aan de weet. Men volgt Nooteboom in zijn speculaties en merkt hoe hij hun
gezichten probeert te lezen: hun blikken zijn, zo heet het, ‘verdwaasd’. Het motief
van het lezen van gezichten speelt een belangrijke rol in Berlijnse notities. Steeds
weer probeert Nooteboom uit de gelaatsuitdrukkingen van de mensen die hij
observeert conclusies te trekken over hun gedachteleven: ‘Ik wil op de gezichten van
de grenswachten [...] zien wat ze denken, ik wil weten of iets van al die opwinding
[...] overgestroomd is’ (Nooteboom 1990, p. 36); ‘Gezichten uit alle landstreken.
[...] Wat denken ze?’ (p. 188); ‘Wat ze dachten was onzichtbaar, maar dat onzichtbare
denken [...] hield geen ogenblik op, ik denk dat ik dat kon zien’ (p. 57); ‘Ik kijk naar
de gezichten om me heen. Ze luisteren vol ernst’ (pp. 125-126); ‘Ik wilde weten wat
de kijker dacht [...]’ (p. 23); ‘Zichtbaar op die gezichten is dat ze nog niet weten dat
deze week het Staatsverdrag wordt getekend’ (p. 171).
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Deze citaten - en ze zouden met nog veel meer voorbeelden aangevuld kunnen worden
- laten zien dat niet alleen de wereld, maar ook de mensen van buitenaf bezien worden.
Zelfs wanneer ze als individuen worden opgevoerd, dan nog blijft hun innerlijke
gesteldheid door de standpunten die Nooteboom inneemt in het duister.

De gemediatiseerde waarneming en de waarneming van de media
We zagen eerder dat Nooteboom voortdurend zijn observaties vervlecht met citaten
uit literaire en beschouwende bronnen. Na de val van de Muur neemt in Berlijnse
notities de televisie vaak die rol van de geschreven bronnen over. Om vat te krijgen
op de actuele ontwikkelingen lijkt de televisie een onontkoombaar en oppermachtig
medium: ‘Je wordt elke dag ingesnoerd in een overdaad aan bewegende beelden’
(Nooteboom 1990, p. 82). Steeds weer benadrukt hij dat hij er zich niet aan kan
onttrekken: ‘De stemmen van radio en televisie blijven op me inpraten’ (p. 178).
Nooteboom bericht over de vele uren die hij achter het beeldscherm doorbrengt en
uitgebreid gaat hij in op de programma's die hij gezien heeft: ‘Ik ben verslaafd
geworden aan die avondlijke (en soms dagenlange) sessies op de televisie’ (p. 87).
Of: ‘Ik ben weer tot het beeldscherm vervallen’ (p. 92). Het grensgebied dat in de
tekst dan onderzocht wordt, is de grens tussen de televisiebeelden en de politieke
ontwikkelingen - die elkaar wederzijds beïnvloeden of zelfs vormgeven.
Als een rode lijn loopt door zijn betoog de fragmentarische informatie die de
stroom van mediale representaties hem geven, en de noodzaak deze voortdurend te
interpreteren. Zo wijst hij meer dan eens op de uiteenlopende berichtgeving van
Oost- en West-Duitse televisiezenders:
Dat dubbele aangezicht van dezelfde feitelijkheid, de Januskop van één
en hetzelfde gegeven, waarbij de een iets verzwijgt en de ander iets
benadrukt, en dat in dezelfde taal die aan beide kanten van de Muur
verstaanbaar is en ook gehoord kan worden, dwingt je om je gehoor te
trainen (Nooteboom 1990, p. 24).
Nooteboom beschrijft hoe, door de nieuwscyclus, de noodzaak nog zelf ‘buiten’
dingen waar te nemen nauwelijks nog aanwezig is - ‘Je hoeft er niet heen, de televisie
levert de beelden’ (Nooteboom 1990, p. 57). Op andere momenten krijgt men de
indruk dat eerdere televisiebeelden zijn blik op de werkelijkheid niet zozeer kleuren,
maar - sterker nog - het ultieme werkelijkheidseffect te veroorzaken. Tot die conclusie
zou men bijvoorbeeld kunnen komen naar aanleiding van een bezoek dat hij aan de
flatwijken in Oost-Berlijn brengt:
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Hier wonen ze dus, denk ik zonder veel te denken, maar het is zo, hier
wonen ze, de mensen van de demonstraties, de mensen die 's avonds
dezelfde televisie zien als ik, ze wonen in stapelplaatsen zonder sier, aan
wijde alleeën waardoor ze klein worden als ze oversteken (Nooteboom
1990, pp. 83-84).
Deze mensen bestaan écht, zo lijkt de auteur zich te beseffen, en dat ze 's avonds
‘dezelfde televisie’ zien als hij is daarbij een cruciaal gegeven. Elders stelt hij het
televisiespektakel zelfs letterlijk gelijk aan de werkelijkheid. In de chaos van continue
verslaggeving worden televisiewetten doorbroken, en is het medium in zijn
berichtgeving net zo ‘opengewerkt’ geworden als de werkelijkheid:
Wat dat dagelijkse spektakel toont is werkelijkheid, het is de taaie
uitgebreidheid van de verwarring, en aan het eind daarvan wil je een
conclusie, pointe, katharsis, zoals die bij het medium van Dynasty en Tatort
is gaan horen, en die is er in de werkelijkheid niet (Nooteboom 1990, p.
93).
Net als de televisie functioneren ook kranten als een medium dat met ‘schreeuwende
koppen’ enerzijds iedere ruimte voor een gedistantieerde (en dus liminale) positie
dreigt uit te wissen, maar anderzijds juist als een katalysator van bespiegelingen
functioneert. Wanneer Nooteboom in de weken na de val van de Muur de straat op
gaat, schrijft hij dat ‘er naar me geschreeuwd [wordt] met krantenkoppen: Afscheid
van het eiland. Duitsland omarmt zich. Het volk heeft overwonnen.
Achthonderdduizend veroverden West-Berlijn’ (Nooteboom 1990, p. 62). Steeds
opnieuw vormen krantenartikelen net als televisieprogramma's een directe aanleiding
om de eigen gedachten over de actualiteit te ordenen: ‘Ik denk over het stuk dat ik
die ochtend in Der Tagesspiegel gelezen heb: “Glasnost in der DDR der 90er Jahre?”’
(Nooteboom 1990, p. 38).
Exemplarisch is de wijze waarop Nooteboom de beroemde broederkus van Michael
Gorbatschow en Erich Honecker op 27 mei 1987 duidt. De foto van Heribert Proepper
werd in de late tachtiger jaren in vrijwel iedere Duitse krant afgedrukt en functioneerde
als het beeldicoon van de Russische ontspanningspolitiek (Proepper 1987). Nooteboom
gaat uitgebreid op de foto in en betrekt hem direct op het hieren-nu waaraan hij zélf
deel heeft. In het navolgende tekstfragment wordt een zondagsuitstapje naar het
West-Berlijnse Lübars opgeroepen, een voormalig boerendorpje dat direct aan de
grens met de DDR lag:
In het stilgezette moment van die kus waren al die woedende bewegingen,
dat zuigen en trekken van krachten en machten, opgespaarde verlangens,
rancunes, geloofspunten, verzet en verwachting onzichtbaar, alsof die twee
mannen in het oog stonden van een storm, daar waar niets beweegt, en zo
zag het er ook gisteren uit, in de dood die de zondagmiddag hier dikwijls
is, aan de grens bij Lübars: de herfstbomen onbewegelijk, de lichten van
de hoge waaklampen
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als oranje vlekken in de nevelige lucht, een paar wandelaars, een meisje
op een paard, en achter het uit staaldraad gevlochten hek, in het
niemandsland tussen dat hek en de Muur, staande in het zand, de jonge
mannen met de honden. Het waren er meer dan anders. Wachters, zij die
moeten waken. Maar nu leek het eerder op wachten, op iets dat straks, of
later, of ooit, maar zeker, moet gebeuren (Nooteboom 1990, pp. 60-61).
De relatie die Nooteboom heeft tot de media is dus ambivalent. In hun stroom van
berichten bedreigen zij zijn bewust gecultiveerde liminale positie. Maar Nootebooms
antwoord op dit mediale geweld zijn geen eigen observaties over de toestand in de
straten van Berlijn, geen gesprekken met ‘de gewone man’ die hij zou hebben
opgevangen, feiten die hij direct zou hebben waargenomen. Hij is een vis die meegaat
met de stroom, hij kijkt net als iedereen hoofdzakelijk het journaal. Wat hij echter
wel doet, is zijn gedachtestroom toevoegen aan de beelden, waardoor een ruimte
wordt geopend, een reflexieve dimensie die er in de journalistieke berichtgeving
doorgaans juist niet is, een dimensie waarin de media zélf onderwerp worden van
beschouwing.

De Duitse eenwording: de stroom van de geschiedenis
Het laatste deel van Berlijnse notities is geschreven in 1990, als de Duitse eenwording
gestalte krijgt. Met die eenwording dringt het thema van de Duitse geschiedenis zich
op de voorgrond: gaat het niet allemaal veel te snel, of komen hier juist de diepere
krachten in de geschiedenis aan de oppervlakte en zijn die krachten niet tegen te
houden? Het verleden moet opnieuw onder de loep worden genomen, zo lijkt het.
Van dit besef kunnen legio voorbeelden gegeven worden: ‘“Het is net alsof de oorlog
net is afgelopen,” zei Armando zaterdag, en zo is het ook hier’ (Nooteboom 1990,
p. 122). En: ‘Je hoort het regelmatig zeggen: “We leven in historische tijden.” Ik heb
me er zelf ook op betrapt, niet alleen op de uitspraak, maar ook op het lichte air van
zelfgenoegzaamheid dat er bij hoort [...]’ (Nooteboom 1990, p. 100). Of: ‘De metafoor
van de rijdende, niet meer te stoppen trein is de laatste weken vaak gebruikt, maar
het zijn eigenlijk twee treinen: er is ook nog die langzame die van het oosten naar
het westen rijdt’ (Nooteboom 1990, p. 114).
Het is wederom geen toeval dat Nooteboom ervoor kiest zijn aandacht te richten
op die tweede, langzame trein, en niet op trein die ‘niet te stoppen’ is. Als in Berlijn
de hereniging zich in een razend tempo voltrekt, verlaat hij de stad en bezoekt in het
voormalig Oost-Duitsland historisch belangrijke plaatsen. Zelf zegt hij daarover:
‘Terwijl de nieuwe geschiedenis in de stoofpot zit of godweet wel aanbrandt zoek
ik in dit land dat ik nog steeds niet goed ken de relikwieën van het oude’ (Nooteboom
1990, p. 101). Wederom dus tegen de stroom in, wordt er door de schrijver een ruimte
gezocht waar er distantie, reflectie mogelijk is.
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Nooteboom probeert in zijn reizen door het voormalige Oost-Duitsland de historische
ontstaansgronden van het nationale denken in Duitsland expliciet aan de orde te
stellen. Deze historische uitweidingen hangen nauw samen met een vraag die in de
jaren 1989-1990 velen bezighield: hoe moet het verder met de twee Duitslanden?
Zal er weer één natie ontstaan en wat betekent dat voor de Europese
machtsverhoudingen? Hoe zal zich een nieuw nationaal bewustzijn in Duitsland
ontwikkelen, wanneer de BRD en de DDR op welke wijze dan ook een alliantie met
elkaar aangaan? Heden en verleden worden in de tekst voorgesteld als een liminale
‘ontmoetingsplaats’, waar betekenissen niet vast liggen maar steeds weer overdacht
moeten worden.
Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar het middeleeuwse keizerrijk en het
tijdvak van het negentiende-eeuwse nationalisme, dat in 1871 uiteindelijk tot het
ontstaan van de Duitse natiestaat leidde. Het zijn tijden waarin Duitsland rijk en
machtig was en dit Duitsland zou dankzij de politieke aardverschuivingen van het
moment wel eens kunnen herrijzen. Nooteboom bezoekt een hele reeks van lieux de
mémoire en zijn reizen zijn weinig minder dan bedevaarten (Nooteboom 1990, p.
160 - ‘pelgrimages’) naar de mythische wortels van het Duitse nationale denken:
Ik ben op weg naar de Harz. Berlijnse vrienden hebben wantrouwig
gelachen toen ik mijn reisdoelen opnoemde: de Hexentanzplatz, de
Rosstrappe, de Brocken, de Barbarossahöhle, de Wartburg, het Duitsland
van de eenzame Graalreizen, het drakebloed, het heksengekrijs, de sage,
de nostalgische herinnering (Nooteboom 1990, p. 147).
In hetzelfde licht als de talloze historische verwijzingen kan het voortdurende beroep
op de Duitse Dichter und Denker gezien worden. Velen van hen passeren de revue
en voor sommigen onder hen wordt opmerkelijk veel plaats ingeruimd: Goethe,
Schiller, Herder, Kant, Heine, Brecht, enz. enz. Zij representeren een aspect van de
Duitse nationale identiteit dat Nooteboom benut als een repoussoir waartegen de
ontwikkelingen in het heden van 1989-1990 afgezet kunnen worden.

Conclusie
Nooteboom benoemt de beelden die de media produceren over de actualiteit, en
evoceert het vertoog over het Duitse verleden. Wat hij vervolgens doet is niet het
simpelweg ontmaskeren van deze beeldvorming als ‘vals’, zijn methode is veel
complexer. Hij onderkent hun sturende rol in de waarneming van het vreemde land,
maar door zijn bespiegelingen over die sturing maakt hij iets zichtbaar wat in het
gewone journalistieke stuk onzichtbaar blijft.
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Men zou kunnen spreken van een bewust gecultiveerde bemiddelde waarneming die
alleen kan werken als er zekere afstand en dus grensgebied bestaat: zodra Nooteboom
zich opgenomen voelt in de stroom van de actualiteit en de geschiedenis - waarin er
juist een grens wordt opgeheven - heeft de auteur het idee een ‘niemand’ te zijn, een
anoniem beeld op het journaal. Dat heeft als paradoxaal resultaat dat de val van de
muur en de eenwording voor de schrijver Nooteboom een probleem vormen, omdat
ze eigenlijk geen ruimte laten voor distantie. Nooteboom kiest er dan voor die afstand
alsnog te forceren en hij doet dat op verschillende manieren: door plaats te nemen
achter glas, door de sturende rol van de televisie tot onderwerp te verheffen, door
tegen de stroom van de geschiedenis in te reizen, naar de gedenkplaatsen van het
nationale denken in Duitsland. Deze bewust gecreëerde afstand is typisch voor het
grensgebied en de liminaliteit waarin Nooteboom zich beweegt.
Zijn indirecte waarneming en de bemiddelde presentatie van de werkelijkheid zijn
hem niet altijd in dank afgenomen. Zo schreef de in Berlijn woonachtige journalist
Antoine Verbij in een essay met de provokatieve titel ‘Brief aan mijn vijand’ nog in
2004 in Vrij Nederland:
Ze vereren U in Duitsland als Augenmensch. Zo heet ook een bundel met
studies over Uw werk. Ik vind het ongelooflijk. Ik ben in Uw Berlijnse
notities niet één interessante waarneming tegengekomen. En dat is ook
logisch, want U bent bij uitstek iemand die zijn eigen ogen niet gelooft.
U neemt een ervaring pas serieus als die overeenkomt met een boekencitaat,
een krantenkop, een politiek idee of een persoonlijke herinnering. U herleidt
alles wat U ziet tot iets dat al geweest, gezegd, gedacht is (Verbij 2004).
De redenering van Verbij spitst zich toe op een vermeend gebrek aan
oorspronkelijkheid bij Nooteboom. Dit is zeker niet de enige, en misschien ook wel
niet de juiste manier om zijn werkwijze te beoordelen. Wezenlijker lijkt het vast te
stellen dat de indirecte waarneming in Berlijnse notities het fundament legt voor een
beschouwend niveau dat als zodanig kenmerkend is voor de tekst. Men kan namelijk
stellen dat Nooteboom zijn eigen observaties steeds evalueert in het licht van de
invalshoeken en zienswijzen die hem door de diverse filters op de werkelijkheid
worden aangedragen. Ze bewegen hem ertoe zijn inzichten aan te scherpen of juist
te nuanceren, zodat de ‘bemiddelde’ waarneming niet als compositorisch zwaktebod
gezien hoeft te worden, maar integendeel aan de essentie raakt van de essays die in
Berlijnse notities gebundeld zijn. De auteur voert als het ware een nimmer stokkend
gesprek met zichzelf en gebruikt de genoemde filters om op een structurele wijze
zijn eigen observaties te hinterfragen.
En die vaststelling voerde vervolgens tot de vraag hoe een auteur kan vermijden
dat hij in zijn teksten over de ander en het andere uiteindelijk weinig méér doet dan
het bestaande discours te reproduceren. Het heeft er alle schijn van dat Noo-
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teboom een intrigerend antwoord op deze vraag gevonden heeft. Welbeschouwd
vertegenwoordigen ze namelijk het discours over Berlijn en de Duitse identiteit,
zodat de eigen waarneming in Berlijnse notities van meet af aan wordt afgezet tegen
stereotiepe voorstellingen en vanzelfsprekende associaties. Nooteboom vermijdt een
ongereflecteerd herhalen van clichés, juist doordat hij de wisselwerking tussen
beeldvorming en werkelijkheid aan de orde stelt. Op die manier laat hij zien dat het
‘begrijpen’ van het land en zijn inwoners ergens in het schemergebied tussen deze
twee grootheden plaatsvindt.
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Wie gedoogt wie?
Kroniek cultuur en maatschappij
Arie Pos (Instituut voor Vergelijkende Literatuurwetenschap Margarida
Losa, Universiteit van Porto)
Inleiding
Frits Bolkestein, Rita Verdonk, Paul Scheffer en Geert Wilders, ze lijken in de
extramurale colleges Nederlandse cultuur en maatschappij serieuzer te worden
genomen dan in Nederland. Het traditionele tolerante Holland lijkt te hebben afgedaan
en te hebben plaatsgemaakt voor het onverschillige Nederland van de cynische
VOC-mentaliteit: elke buitenlander is welkom als die ons geld oplevert en zo lang
we geen last van ze hebben zal het ons worst wezen wie ze zijn, waar ze vandaan
komen, hoe ze erbij lopen en wat ze doen, denken, eten of geloven.
De moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 lijkt een nogal abrupt einde te
hebben gemaakt aan de Dutch tolerance die de Hollanders vanaf de zeventiende
eeuw heeft gekenmerkt, als we de handboeken over de Nederlandse cultuur en
mentaliteit van voor 1990 mogen geloven. Sindsdien kwam de bruine onderbuik van
Nederland breed aan het woord, aanvankelijk vooral in media van het
Telegraafimperium (naast de gelijknamige krant de blogs GeenStijl en Powned),
maar de laatste jaren bieden ook voorheen ‘fatsoenlijk linkse’ kranten en weekbladen
als Volkskrant, Parool, HP/De Tijd en Groene Amsterdammer, een veelheid van
blogs ruimhartig plaats aan, laten we zeggen, minder linkse geluiden.
Op de aanzwellende golf islamo- en xenofobie grondvestte Geert Wilders zijn
Partij voor de Vrijheid. Geen traditionele, democratisch gestructureerde politieke
partij met leden, partijbijeenkomsten, -verkiezingen en -debatten, maar een ‘moderne’
eenmanspartij, die zich met populistische programmapunten de Tweede Kamer in
liet stemmen door zo'n anderhalf miljoen mensen bij de verkiezingen van juni 2010.
Ze maakten de PVV met 24 zetels de derde partij van Nederland en lieten de politiek
in verwarring achter. Een kabinet van VVD en CDA met de PVV als getalsmatig
legitimerende ‘gedoogpartner’ regeerde totdat Wilders op 21 april 2012 de stekker
eruit trok, zoals dat tegenwoordig heet.
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Van Gogh, Fitna en daarna
Met Portugese studenten las en besprak ik in 2004-2005 kranten- en tijdschriftartikelen
over de moord op Theo van Gogh. We discussieerden over Paul Scheffers ‘Het
multiculturele drama’ (2000) en over opinieartikelen rond Bolkestein, Verdonk en
Wilders. Later volgden we de ophef rond Fitna; begin april 2008 bekeken we de film
en Wilders' CNN-interview. De studenten waren verbijsterd. Al die commotie om
een filmpje waarin iemand een bladzij uit een telefoonboek scheurt? Wat een botte
anti-islam hetzerij. Een tijdbom die als een nachtkaars uitgaat.
Vier jaar later lijkt de ophef rond de film onvoorstelbaar en alleen te verklaren uit
de sinds 11 september 2001 razendsnel gepolitiseerde islamofobie. Na de dood van
Pim Fortuyn was de moord op Van Gogh door een geradicaliseerde Marokkaanse
jongere de aanleiding die Wilders - twee maanden tevoren uit de VVD-fractie gestapt
en voor zichzelf begonnen omdat hij fel tegen het partijstandpunt over toetreding
van Turkije tot de EU was - nodig had om zichzelf en zijn ‘partij’ te lanceren, de
spanningsboog naar Fitna op te bouwen en optimaal politieke munt te slaan uit onrust
en angst. Dat deed en doet hij met een toon en taalgebruik die politieke tegenstanders
keer op keer overdonderen. Maar de Nederlandse moslimgemeenschap radicaliseerde
niet na november 2004 en evenmin na april 2008. De daad van één geradicaliseerde
enkeling is nog altijd de enige nationale rechtvaardiging voor Wilders' kruistocht
tegen Islam en Koran. Verder moet hij het doen met de eeuwige hoofddoekjes en
Marokkaanse straatcrimineeltjes, aangevuld met gruwelverhalen over het
internationale moslimcomplot, vrouwenbesnijdenis, eerwraak, ritueel slachten,
haatimams en te bouwen moskeeën. Daarmee wist hij een vijandbeeld te creëren dat
de nogal vage gevoelens van onvrede van veel Nederlanders een strak kader bood.
Ironisch genoeg radicaliseerde Wilders zelf harder dan de Nederlandse moslims.

De schijn-élite van valse munters
Wie wil weten wat en wie precies de ‘linkse kerk’ is waar Geert Wilders met zijn
vierentwintig kamerzetels en zijn anderhalfmiljoen kiezers dagelijks tegen ten strijde
trok, leze De schijn-élite van valse munters. Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige
idioten, Groep Wilders en ik van Wilders' partij-ideoloog Martin Bosma. De linkse
kerk blijkt niets minder dan het hele politieke bestel in Nederland - van PvdA, SP
en GroenLinks tot VVD, CDA, Christenunie en SGP, en verder alle Nederlanders
die tot de welgestelde en hoogopgeleide elites behoren die, bezield door de idealen
van soixante huit, de oude nationale orde omverwierpen en zichzelf naar hoge posities
opwerkten, waar ze nu de baantjes verdelen, subsidies slurpen en de kas beheren, én
hun kosmopolitische ‘multikul’ verkopen omdat ze, stelt Bosma, sinds de val van
de Muur van Marx tot Mohammed zijn bekeerd. Hun cultureel-
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marxistische ideaal is volgens hem het oude Nederland te vervangen door een nieuwe
postraciale Multiculturele Heilstaat en de massa-immigratie is daarbij hun
belangrijkste wapen. Welnu, onder de bezielende leiding van Wilders, aldus Bosma,
zal het volk zorgen dat die vlieger niet opgaat. Hij kan het mooi vertellen, net zoals
Wilders, die Bosma's talrijke welluidende anti-linkse invectieven vaardig
rondmitrailleert.
Wat men ook van zijn denkbeelden moge vinden, Martin Bosma kan schrijven als
een tierelier. De eerste hoofdstukken lezen als een spannend jongensboek: de moord
op Theo van Gogh was zijn Damascusmoment, de ‘woestijnjaren’ van Geert en
Martin, armoe troef, weggemarginaliseerd naar een benauwd zolderkamertje op het
Binnenhof, Geert in zijn kogelvrije vest, Martin als zijn stagiair, massa-immigratie
een non-issue voor de andere partijen. Maar hun wraak is zoet als ze na de
Kamerverkiezingen van 2010 de ‘megagrote’ fractiekamer van het zwaar verliezende
CDA overnemen en zestig man personeel aanstellen.
De politieke geloofsbelijdenis-in-hoofdstukken die de rest van het boek vormt is
eveneens spannende lectuur. Geert en Martin blijken vanaf ground zero soulbrothers
en vullen en voelen elkaar perfect aan. Bosma's analyse van het Nederlandse politieke
landschap in de afgelopen halve eeuw levert onthullende doorkijkjes op, evenals zijn
ontleding van de nationale wortels van het gedachtegoed waar de PVV voor staat.
Dat is het ‘onvervalst rechtse geluid’, dat Wilders tot ‘de antichrist van de linkse
kerk maakt’, maar waarvan de immigratieopvattingen volgens Bosma in een lange
onverdachte traditie staan: van PvdA-denker Jacques de Kadt, aan wie hij de titel
van zijn boek ontleende, via vadertje Willem Drees sr. (PvdA) en zoon Willem Drees
jr. (DS'70), langs de bij links én Bosma minder populaire Hans Janmaat (Centrumpartij
en Centrum-Democraten), de glorieuze Frits Bolkestein (VVD) en Mohamed Rasoel,
naar de PVV. Opvallende afwezige is Paul Scheffer (van de gehate PvdA).
Die grotendeels onverdachte traditie richtte zich echter, tot Bolkestein en Rasoel
(en Scheffer), niet specifiek tegen moslims en moslimimmigratie en welbeschouwd
is dat het enige PVV-programmapunt waar het boek over gaat. Op dat gebied heeft
Bosma's argumentatie een hoog demagogisch shock and awe gehalte. Voor wie niet
gelooft in een door links gesteund perfide mondiaal moslimcomplot dat alle
andersdenkenden, de joden voorop, de keel wil afsnijden en een middeleeuws-bloedige
totalitaire wereldheerschappij zal vestigen waarin vrouwen als vee worden behandeld,
homo's worden opgehangen en alle westerse waarden met voeten worden getreden,
overschreeuwt hij zich deerlijk. Het maakt echter wel duidelijk waarom ‘Geert en
ik’ zo onverbeterlijk pro-Israël zijn:
Israël is onze eerste verdedigingslinie. Het land is een barometer van onze
toekomst. Wat er met dat land gebeurt, zal een voorspellende waarde
hebben voor hoe het verdergaat met het Westen. Gaat Israël ten onder,
dan is er weinig hoop meer voor ons. Marcheren de legers van Hamas en
Hezbollah door
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de straten van Tel Aviv, dan zijn Amsterdam en Parijs reddeloos verloren
(Bosma 2010, p. 275).
Het klinkt nogal Amerikaans, evenals de namen van veel in Nederland weinig bekende
(rechtse) denkers die Bosma citeert. Niet alleen het Israël-idee maar ook de gedachten
over de sixties generation en de linkse kerk, over de zegeningen van het
monoculturalisme en de opstand van de elites tegen de gewone man zijn naar de
Nederlandse situatie vertaalde American import, lees: Richard Bernstein, Jerry Z.
Muller en Christopher Lasch. Daarmee schurkt Bosma aan tegen de meest rechtse
vleugel van de Amerikaanse neo-conservatives, wier voorloper en profeet Leo Strauss
hij regelmatig citeert, zoals hij ook een lans breekt voor de in Nederland verguisde
communistenvreter Ronald Reagan. De PVV als een soort anti-islamitische Teaparty
dus. Maar het moet gezegd: Bosma weet waar hij het over heeft. Hij maakte kennis
met deze Amerikaanse tunnelversie van de werkelijkheid toen hij meewerkte aan de
presidentscampagne van Bill Clinton (1992) en sindsdien hield hij zijn contacten en
lectuur bij. Treurig is dat in Nederland alleen Maarten van Rossem en een klein
handjevol America-watchers lijken te weten waar hij het allemaal vandaan haalt.
Even Amerikaans klinkt Bosma's merkwaardige redenatie over een matige
kunstschilder van Oostenrijkse afkomst die vegetariër en een groot dierenvriend was
en het ooit tot rijkskanselier van een bevriende buurnatie bracht. Bosma is zich er
terdege van bewust dat de ‘reductio ad Hitlerum’ (© Leo Strauss 1951) iedereen treft
die zich tegen massa-immigratie verzet. Het is een wapen dat de linkse kerk keer op
keer gebruikt tegen Wilders en de PVV. Daar heeft hij een punt, maar vandaar naar
een argumentatie die Hitler ziet als nationalistische (!) socialist die moet worden
verdedigd tegen de verwaten linkse aantijgingen dat de goede man extreem rechts
zou zijn geweest, is een aantal zeer bedenkelijke bruggen te ver. Hier raakt Bosma
lelijk in de knoop en de uitkomst Hitler-is-links-dus-fout-en-wij-zijn-rechts-dus-goed
werkt alleen voor iemand met een extreem rechtse draai van 180 graden in zijn
hersens.
Intussen zetten Wilders en Bosma de reductio ad Hitlerum met veel succes in als
politiek chantagemiddel: over iedere vermeende AH-vergelijking wordt moord en
brand geschreeuwd. Het is een slim spelletje: terwijl Geert en Martin in hun strijd
tegen de linkse kerk en de oprukkende islamisering telkens opnieuw de grenzen van
het welvoeglijke exploreren, beschuldigen ze hun tegenstanders van demoniseren
en haatzaaien. Zo snijdt het mes aan twee kanten: door zelf te polariseren en te
beledigen (‘zevende-eeuwse woestijnideologie’, ‘islamfascisme’, ‘islamitische Mein
Kampf’, ‘kopvoddentax’, ‘shariasocialisten’) pleasen ze hun achterban, die op zijn
achterste benen staat zodra de helden worden ‘gedemoniseerd’ door de linkse elites.
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De eeuwige terugkeer van het fascisme
Iemand die het spelletje doorheeft is Rob Riemen, directeur van het humanistische
Nexus Instituut in Tilburg en auteur van het anti-Wilders pamflet De eeuwige
terugkeer van het fascisme. Het biedt een doortimmerde analyse van de manier
waarop het verschijnsel Wilders en zijn beweging konden ontstaan. Ze zijn ‘het
logisch gevolg van een nihilistische massamaatschappij waar wij allen
verantwoordelijk voor zijn.’ Het grootste gevaar ziet Riemen niet in het
moslimfundamentalisme maar in de ‘crisis van de geest, de almaar groeiende
trivialisering en debilisering van onze samenleving.’ Een beschavingscrisis dus.
Riemens betoog heeft een hoog Ter Braak (en Nietzsche, Scheler, Ortega y Gasset
en Thomas Mann) gehalte en dat is geen toeval. Hij wil laten zien dat de opkomst
van het ‘hedendaags fascisme’ à la Wilders grote sociale, economische, politieke,
ideologische en historische overeenkomsten vertoont met de opkomst van het Duitse
(en Italiaanse) fascisme van u-weet-wel-wie. Let wel: met de opkomst, niet met de
uitkomst, benadrukt hij. Maar die subtiliteit was niet aan Wilders en consorten besteed,
want die konden weer luidruchtig hun reductio ad Hitlerum-kaart spelen. Waarvan
akte. Op 12 september 2011 stelde Martin Bosma een gepeperde Kamervraag. Riemen
zou in zijn ‘pseudo-wetenschappelijke blinde haat tegen de PVV’ niets minder dan
‘keiharde wetenschappelijke fraude’ hebben gepleegd door de antifascist Ter Braak
verkeerd en tendentieus te citeren. De staatssubsidie aan het Nexus Instituut moest
daarom onmiddellijk worden ingetrokken, vond Bosma. Het is een mooi staaltje
spijkers op laag water zoeken. Riemen citeert en parafraseert heel consciëntieus.

Hitler-taboe
Hoe sterk het door W & B afgedwongen politieke taboe op Hitler-vergelijkingen is
werd op 2 november 2010 gedemonstreerd in een Nieuwsnet-televisiedebat tussen
Riemen en historicus en voormalig VVD-kamerlid Arend Jan Boekestijn. Hij noemde
fascisme een ernstige beschuldiging, vond Riemens historische vergelijking mank
gaan en wenste Wilders absoluut niet als fascist te zien. Boekestijn nam de
Wilderskiezers in bescherming: hun stemmotieven mochten niet verdacht gemaakt
of in twijfel getrokken worden door beladen vergelijkingen met het fascisme. Een
nobel standpunt.
Ook Frits Bolkestein liet van zich horen en nam het op voor zijn inmiddels
geblondeerde vroegere VVD-pupil. In De Volkskrant van 13 november 2010 denderde
hij over Riemen heen, die zich moest schamen voor ‘zoveel onzin’. Als apotheose
haalde Bolk de meest sleetse vergoelijktoop van stal die in dergelijke gevallen gebruikt
wordt: ‘Door Wilders met het fascisme in verband te brengen, trivialiseert Riemen
het werkelijke fascisme.’ Het is een beproefd recept waar je voor ‘het
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fascisme’ naar believen ‘Hitler’, ‘de holocaust’, ‘het nationaal-socialisme’ of ‘de
Tweede Wereldoorlog’ kunt invullen.
Riemen onderbouwt zijn ‘verdachtmakingen’ echter voorbeeldig en wanneer
Boekestijn en Bolkestein (de rij is flink uit te breiden, ook buiten de VVD) zich niet
zouden laten gijzelen door het door Wilders en Bosma keer op keer meesterlijk
uitgespeelde AH-taboe, dan zouden ze moeten toegeven dat Riemen gelijk heeft.
Zoals Ter Braak - en in diens voetspoor Riemen - al stelde is die vergoelijkende
houding funest. De PVV heeft in zijn verkiezingsprogramma inderdaad een flinke
waslijst sociaaleconomische lokkertjes staan voor Jan Modaal en Miep Doorsnee,
ofwel Henk en Ingrid zoals Wilders de doorsnee Nederlander heeft gedoopt. Maar
Wilders windt zich vooralsnog liever op over het moskeebezoek en het hoofddoekje
van koningin Beatrix of het staatsbezoek van de Turkse president Gül dan over de
verhoogde pensioenleeftijd of de gigabezuinigingen, waarvan de tweede ronde
inmiddels stukliep. Help de moslims Europa uit, om te beginnen in Nederland, is en
blijft zijn enige prioriteit, ook al koos hij in de aanloop naar de verkiezingen van 12
september 2012 vooral voor anti-EU standpunten. Dat Wildersstemmers zich met
een dergelijk racistisch, islamofoob of discriminerend (kiest u maar) programma
encanailleerden, zou die stemmers, de vergoelijkers en de rest van Nederland te
denken moeten geven, evenals het feit dat PVV-stemmers Wilders wederom een
blanco volmacht geven om gedurende vijf jaar zijn moslimhaat ad lib uit te dragen.

De Ramdas-variant
Een andere lezing, die opvallend dicht bij Riemen ligt, is de Ramdas-variant. De
Hindoestaans-Surinaamse sociaal-geograaf, journalist en programmamaker Anil
Ramdas (1958-2012) publiceerde op 9 september 2010 op de opiniepagina van
deburen.eu een column waarin hij onder de titel ‘Het culturele drama’ na tien jaar
terugkeek op Scheffers ‘Het multiculturele drama’. Ramdas signaleerde twee
‘dramatische vergissingen’: ‘ten eerste dat “de oude sociale kwestie”, de achterstand
van Hollanders, zou zijn opgelost. Ten tweede dat “de sociale kwestie” belangrijker
is dan “de culturele kwestie”’. Scheffer meende dat autochtone Nederlanders dankzij
een eigen huis, een eigen auto en buitenlandse vakanties gaandeweg tot de
middenklasse waren gaan behoren. Volgens Ramdas stelde Scheffer deze puur
materiële stijging op de maatschappelijke ladder ten onrechte gelijk met beschaving:
De culturele beschaving van een groot deel van de Hollanders is net zo
mislukt als die van een groot deel van de allochtonen. En dat komt omdat
we cultuur minder belangrijk vonden, en omdat we onder de sociale kwestie
alleen de materiële kanten verstonden.
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Wederom Riemens beschavingscrisis, ditmaal vanuit een eigentijds sociologisch
perspectief. Ramdas noemde de weinig beschaafde autochtonen die PVV stemden
onder meer ‘tokkies’ (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Tokkies) en ‘white trash’.
Behalve een scherp geformuleerde gedachtenexcercitie was het een interessant
experiment: wat gebeurt er als een aantal in het PVV-discours gangbare vooroordelen
tegen (niet-westerse) allochtonen wordt geprojecteerd op blanke Nederlanders (en
dan ook nog door een hoogopgeleide niet-blanke medelander)? De tokkies reageerden
furieus en Ramdas zag zijn white trash-theorie bewezen. Joost Zwagerman wierp
zich op als felle verdediger van het PVV-electoraat en speelde vanaf het begin op
de man. Hij maakte Ramdas onder meer uit voor ‘erger dan Wilders’, ‘leugenaar’
en ‘volbloed en hardcore racist’. De twee vochten een wekenlange strijd uit op het
internet en in De Volkskrant. De afsluiting kwam op 20 september 2010 bij Pauw &
Witteman, waar Zwagerman zijn opponent zonder recht op weerwoord mocht
afbranden, nadat hij had geweigerd in debat te gaan met Ramdas, die al was
uitgenodigd en zijn medewerking had toegezegd.

Terug naar de linkse kerk
We kunnen het met Wilders en Bosma eens zijn dat Nederland sinds soixante huit
volledig gedomineerd wordt door één grote, allesbeheersende en geen andere opinies
duldende ‘linkse kerk’. Immers, voor wie zich, zoals zij, uiterst rechts buiten het
bestaande politieke spectrum plaatst, is alles wat je ziet links, linkser en linkst. Dat
heel Nederland bovendien in handen zou zijn van een elite van anti-nationale,
kosmopolitische, welgestelde, hoogopgeleide multiculti's, subsidieslurpers,
shariasocialisten, vergoelijkers en cultuurrelativisten behoeft echter enige nuancering.
In No satisfaction. Hoe we werden wie we zijn laat Chris van Esterik - in mijn
interpretatie, ik zeg het er maar bij voordat de auteur zich wegens haatzaaien en
demoniseren voor de rechter moet verantwoorden - prachtig zien dat Wilders'
vijandbeeld van een linkse, kosmopolitische, welgestelde, sociaal gearriveerde elite
van ‘rijkeluiszoontjes’ een door en door polariserende constructie is waarvoor in
Nederland geen reële basis bestond of bestaat. Waarom niet? Omdat de ‘geslaagden’
in de na-oorlogse Nederlandse samenleving juist voor het leeuwendeel het product
zijn van een post-WOII Bildungsbürgertum. Het zijn de kinderen uit lagere milieus
die via de democratisering van het gymnasium, de beroepskeuze- en intelligentietest
vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw en, later, de Mammoetwet, naar het vwo
en de universiteit konden (zoals ik).
Van Esterik geeft fraaie grote lijnen en voorbeelden van de wijze waarop de sociaal
lagere echelons tot aan de middenklasse, en niet de elites, die Bildung (met een
glansrol voor de moeders van arme, soms ‘asociale’ gezinnen) met beide handen
aanpakten om hun kinderen ‘door te laten leren’ en ‘letters te laten eten’,
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zodat ze het verder zouden brengen dan hun ouders (loonwerkers, huishoudsters,
fabrieksarbeiders, kleine middenstanders).
Met hun ‘linkse kerk’ en hun ‘opstand van de elites tegen de gewone man’
suggereren Wilders en Bosma dat deze ‘doorleerders’ zich binnen één generatie
keihard tegen hun milieu en hun ouders keerden. Onzin. De ‘linkse kerk’ is een
demagogische constructie waarmee de PVV een onderscheid tussen haves (de linkse
elites) en have nots (‘het volk’) forceert dat niet bestaat in Nederland. Waar halen
ze het vandaan? Wederom uit de meest rechtse hoek van neo-conservatief Amerika.

Terug naar de ‘reductio ad Hitlerum’
Nog een leestip: Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in
Nederland, de handelseditie van het niet onomstreden proefschrift van Chris van der
Heijden, die na zijn geruchtmakende Grijs verleden (2001) nog duidelijker laat zien
hoe de kwestie ‘goed’ of ‘fout’ in de nawerking van de Tweede Wereldoorlog tot op
heden een sociale en politieke factor van betekenis bleef. Het onderscheid werd
schaamteloos misbruikt als het zo uitkwam (zie de politieke karaktermoord op Willem
Aantjes) en wordt in het laatste decennium wederom op alle mogelijke manieren
tegen politieke tegenstanders ingezet (Pim Fortuyn als Mussolini, Hitler, Eichmann,
enzovoort). Met name het negenentwintigste hoofdstuk, getiteld ‘Gesleten emoties,
nieuwe clichés en vreemde vergelijkingen. Hoe en waarom de oorlog ook uit
Nederland niet verdween’, is in dit verband hoogst leerzaam.
Veelzeggend is intussen dat Van der Heijden in het hele boek maar één keer
terloops naar Wilders verwijst. En dat in een najaar 2011 verschenen
wetenschappelijke studie over het oorlogstaboe. Ik houd het erop dat de auteur terdege
besefte dat vroegere NSB- of AH-sympathisanten nogal confronterend kunnen
herleven in huidige Wildersstemmers. Hij heeft liever niet meteen de PVV-politie
aan zijn broek hangen.

Tot besluit
De sinds jaar en dag op het scherp van de juridische snede opererende Wilders maakt
handig gebruik van de reductio ad Hitlerum als afweermiddel tegen aanvallen op
zijn ‘legitieme’ gedachtegoed. Vrijwel de hele Nederlandse politiek en de intellectuele
elite staan er met ‘machteloos’ gekruiste armen bij en kijken er met een cynische
desinteresse naar: ‘het zal zo'n vaart niet lopen’, ‘het is juridisch niet aan te pakken’,
‘we kunnen anderhalf miljoen kiezers niet van kwade trouw beschuldigen’. Degenen
die durven spreken - zoals Riemen en Ramdas - worden voor elitaire hatemongers
uitgemaakt en geostraciseerd door een politiek en intelligentsia die zich laten
koeioneren door en zich bedenkelijk gedienstig onderwer-
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pen aan de door de man van anderhalf miljoen afgedwongen politieke correctheid
van de dag.
Vanuit het buitenland gezien is het onbegrijpelijk dat de Nederlandse politiek en
de publieke intellectuelen zich laten gijzelen door de door Wilders gedicteerde
anti-moslimagenda en zich hier en daar tot diens (naïeve?) pleitbezorgers en
fellow-travellers ontpoppen. Ter Braak, Riemen en Ramdas hebben gelijk: gebrek
aan historisch besef, intellectueel onbenul en politiek en wetenschappelijk nihilisme
hebben in Nederland (en ook in andere westerse landen) een ernstige beschavingscrisis
geschapen. De grootste gemene deler daarin is domheid en desinteresse, niet alleen
bij het ‘volk’, maar ook bij de ‘elites’. Dat schept, we zagen het eerder, een grote
grijze massa die niet reageert - en anderhalf miljoen domme sukkels, cynische egoïsten
en/of rechtse engerds die Wilders kozen. En die hoogst genegen lijken hun
materialistische en puur getalsmatige eigenbelang te stellen boven multiculturaliteit,
democratische waarden en de dito rechten en belangen van een omvangrijke en zeer
gediversifieerde moslimminderheid. Ken uw vriend, ken uw vijand, ken uzelf.
Wie gedoogt wie? In de praktijk is het grote gedogen het werk van de haar morele
en maatschappelijke plichten verzakende politieke en intellectuele elite, zoals Menno
ter Braak al tachtig jaar geleden haarscherp analyseerde. ‘Een volk dat voor tirannen
zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht,’ schreef H.M. van
Randwijk, mede-oprichter en hoofdredacteur van Vrij Nederland, ooit. Het staat op
een Amsterdams monument voor dertig op 12 maart 1945 geexecuteerde
verzetsstrijders in het Tweede Weteringplantsoen, op vijf minuten lopen van de
Linnaeusstraat waar Theo van Gogh werd vermoord door een eenling die tot nu toe
het enige nationale excuus vormt voor Wilders' internationale anti-jihadkruistocht.
Evenals Ter Braak behoren Van Randwijk en zijn woorden inmiddels tot de oeroude
nationale Tweede-Wereldoorlogfolklore die niet meer exclusief herdacht hoeft te
worden. Enig historisch bewustzijn is in Nederland tegenwoordig met een lichtje te
zoeken - Rob Riemen zei het al, maar werd er stevig om gekapitteld door de hardcore
liberalen Bolkestein en Boekestijn. Anil Ramdas probeerde hetzelfde punt te maken
via een sociologische benadering en werd weggehoond door een rancuneuze Joost
Zwagerman e.t.q. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Wilders rules
OK, geprotegeerd door een cordon Riemen- en Ramdas-bashers. De heren worden
bedankt, uit naam van de democratie en het Nederlandse volk (inclusief westerse en
niet-westerse allochtonen). Franz Kafka schreef ooit: ‘Men ziet de zon langzaam
ondergaan, en toch schrikt men wanneer het plots donker is.’
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Eigen aard is goud waard
Kroniek letterkunde
Bart Vervaeck (Universiteit Gent)
Zoals elke wetenschap houdt de literatuurstudie zich bezig met de afbakening van
haar studieobject: wat is literatuur? Bijna een eeuw geleden, toen de
literatuurwetenschap nog maar net kwam kijken, probeerde ze de vraag naar de
identiteit te beantwoorden door naar de grenzen te kijken. Nu heeft ze vooral oog
voor het grensverkeer, bijvoorbeeld in intermedialiteit en middlebrow, de overgang
tussen literatuur en lectuur. Tegelijkertijd is de vraag veelzijdiger geworden. Het
gaat nu om allerlei vormen van identiteit waarvan men vermoedt dat ze samenhangen
met de literaire: gender, sociale klasse, ras en nationaliteit. De vijf publicaties die
hieronder aan bod komen, hebben met dat laatste element te maken.

Nationale eigenheid
De westerse natievorming is overwegend een negentiende-eeuws verschijnsel, met
wortels in de romantiek. De bekendste Nederlandse literatuurwetenschapper op dit
gebied is ongetwijfeld Joep Leerssen. Theoretisch leunt zijn werk aan bij de
imagologie, dat wil zeggen het onderzoek naar de beeldvorming (van naties) in de
literatuur. In de praktijk heeft hij onder meer de Ierse, Vlaamse en Nederlandse
identiteit bestudeerd. In 2006 verscheen van hem De bronnen van het vaderland,
volgens de ondertitel een studie over Taal, literatuur en de afbakening van Nederland
1806-1890. Van dat werk verscheen nu een tweede druk, die afwijkt van de eerste
door de toevoeging van een achtste hoofdstuk. Daarin pleit Leerssen voor een
niet-finalistische benadering (die de negentiende eeuw dus niet bestudeert vanuit
kennis van de afloop, de twintigste eeuw), reageert hij op enkele recensies van de
eerste druk en behandelt hij studies en inzichten die tussen 2006 en 2011 het licht
zagen. Merkwaardig genoeg ontbreekt Alles is taal geworden, de ‘Geschiedenis van
de Nederlandse literatuur 1800-1900’ die in 2009 verscheen. Piet Couttenier, samen
met Wim van den Berg de auteur van die geschiedenis, is een notoire afwezige in
Leerssens studie, terwijl hij toch heel wat werk verricht heeft over de banden tussen
Vlaamse beweging, identiteit en literatuur. Vlaanderen behoort bovendien wel degelijk
tot de kern van Leerssens onderzoek in dit boek, want volgens het voorwoord gaat
dat over de ‘grenzen tussen en rondom Vlaanderen
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en Nederland in de negentiende eeuw’. Dat wordt ook goeddeels waargemaakt, zodat
je je kunt afvragen waarom ‘Vlaanderen’ niet opduikt in de ondertitel.
Leerssen onderzoekt de grenzen en de natievorming aan de hand van letterkundige
discussies, die hier dus geen doel op zichzelf zijn en niet vanuit een autonomistische
close reading geanalyseerd worden. Integendeel, ze illustreren de mechanismen
waardoor een natie gevormd wordt. Die benadering kun je functionalistisch noemen:
Leerssen verklaart (literaire) fenomenen vanuit de functie die ze vervullen en hij is
daarbij niet vies van teleologische en intentionalistische verklaringen. Bijvoorbeeld:
‘Identiteit wordt gecultiveerd om houvast te verschaffen in politieke onzekerheid.’
De geschiedenis wordt een centraal discussiepunt: jonge natiestaten vinden hun
roemrijke verleden uit en legitimeren op die manier hun nationale identiteit. Literatuur
en geschiedschrijving gaan dan ook vaak hand in hand.
Literatuurstudie gaat hier over in filologie en cultuurbeschouwing. Zo bespreekt
Leerssen Arndt, die het Duitse nationalisme met de filologie verbindt: een volk wordt
immers bijeengehouden door zijn taal. Maar dat schept nieuwe problemen: waar
eindigt een taal en waar begint een andere? Hoe zit het met het Nederduits, of met
het Nederlands in Vlaanderen? Waar hoort het Limburgs thuis? Limburg krijgt van
Leerssen een afzonderlijk hoofdstuk, omdat de peripetieën van deze streek tussen
Nederland, België en Duitsland iconisch zijn voor het veranderlijke nationalisme
van de negentiende eeuw. Leerssen laat mooi zien dat Vlaanderen rond 1830 niet
alleen een andere taal, maar ook een ander verleden en een ander soort nationalisme
huldigde dan Nederland. De Vlaamse interesse voor de middeleeuwen zorgde voor
een innige band met de germanistiek van Hoffmann von Fallersleben. Prudens van
Duysse, ‘als dichter op de rommelzolder van de neerlandistiek opgeborgen’,
belichaamt die band exemplarisch.
In de disputen die deze studie met veel verve presenteert, dient de Reinaertkwestie
als rode draad. De oorsprong, datering en relatering van de verschillende
Reinaert-handschriften zorgden voor eindeloze twisten, waarbij de Duitse en
Nederlandse identiteit van Reinaert tegenover het Franse model geplaatst werd.
Grimm mag in het eerste hoofdstuk het spits afbijten, met zijn Reinhart Fuchs, maar
hij wordt onder de voet gelopen door een leger filologen, onder meer Jan Frans
Willems, die van de Reinaert een nationale kwestie maken én het exemplum voor
een nieuwe vorm van literatuurgeschiedenis. West-Vlaanderen, dat zich net als
Limburg in een afzonderlijk hoofdstuk mag verheugen, zag zichzelf als de wieg van
de Reinaert-materie; de blauwe voeten van de vos werden verbonden met de
blauwvoet, symbool van de katholieke (West-)Vlaamse Beweging.
De bronnen van het vaderland leest erg vlot: de stijl is soms journalistiek te
noemen, de structuur is helder en de argumentatie makkelijk te volgen. Misschien
komt er ooit een derde editie waarin Leerssen dit interessante historische overzicht
uitbreidt tot de twintigste eeuw. De religie, die in het boek van Leerssen af en toe
opduikt, zou in een dergelijke updating van nationale beeldvorming best
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een belangrijke plaats kunnen innemen. God de vader, die zowel in Nederland als
in Vlaanderen een hoeksteen van het historische vaderland was, blijkt na zijn
nietzscheaanse dood aan een comeback bezig. Gelovig zijn is (hier en daar) weer in
en Nederlandse schrijvers hebben de Heer weer ontdekt.

God in Nederland
Over ‘de wonderbaarlijke terugkeer van God in de Nederlandse literatuur’ gaat het
nieuwe boek van Jaap Goedegebuure, Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010.
Goedegebuure, een expert op dit gebied, publiceerde eerder een tweedelige studie
over De bijbel in de moderne literatuur (1997). In de inleiding van zijn nieuwe boek
plaatst hij de wedergeboorte van het geloof aan het begin van de jaren tachtig van
de vorige eeuw, met als mijlpaal de bundel Over God (1982). Terecht wijst
Goedegebuure op de vele verschillen met de vooroorlogse literaire religiositeit: toen
waren er nog zuilen, met eigen tijdschriften en critici, terwijl daar nu geen sprake
meer van is. De religieuze auteurs van het interbellum stonden dubbelzinnig tegenover
de moderniteit; de gelovigen van vandaag staan negatief ten opzichte van de
postmoderniteit. Bovendien staat de hedendaagse religiositeit zo goed als volledig
los van kerkelijkheid; het eigentijdse geloof is persoonlijk, introvert en meer dan
eens mystiek. Volgens Goedegebuure kan Vestdijk, met zijn studie De toekomst der
religie (1947), als voorloper gelden van die nieuwe religiositeit, al voegt hij er aan
toe dat anderen, als Nijhoff en Achterberg, ook als gids zouden kunnen fungeren.
De scope van Goedegebuure reikt echter niet zo ver: hij beperkt zich tot de laatste
halve eeuw en komt daardoor terecht bij Gerard Reve als profeet van de religieuze
heropleving. Toen die zich in de jaren zestig bekeerde tot het katholicisme werd het
geloof door auteurs en critici beschouwd als een aberratie; ook de literatuurstudie
haalde er zijn neus voor op. Nederlandse schrijvers en religie daarentegen zit met
de neus op de ‘communicerende vaten’ literatuur en religie en vraagt zich af: ‘Hoe
hebben religieuze preoccupaties vorm gekregen in een specifieke thematiek en een
specifieke stijl?’ Het boek geeft hier overtuigende en genuanceerde antwoorden op
door concrete analyses van meer dan een dozijn auteurs die zich in hun werk over
religie buigen. Goedegebuure streeft daarbij geen volledigheid na. Hij laat
bijvoorbeeld ‘de meeste belijdend-protestantse schrijvers’ buiten beschouwing hoewel hij een afzonderlijk hoofdstuk wijdt aan protestantse dichters als Guillaume
van der Graft en Anton Ent - en hij zegt niets over Möring of over de postmoderne
God, een collage van Februari. Maar hij bespreekt wel de belangrijkste nieuwe
gelovigen en halve ongelovigen, en hij doet dat overtuigend.
Zijn werkwijze zou men een ruime versie van close reading kunnen noemen. De
close reading ligt in de nauwgezette analyse van de interactie tussen vorm en inhoud
in een literaire tekst. Zo gaan de stilistische parodie en de ironische toon bij
Kellendonk hand in hand met de thematische twijfel tussen geloof en ongeloof. De
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registermix van Reve sluit aan bij zijn inhoudelijke vermenging van religie met
(sadomasochistische) seksualiteit en bij de nadrukkelijke metafictie. De pastiche van
Burnier past in het verlangen naar extase én de gelijktijdige behoefte aan distantie.
Dat Goedegebuure, in tegenstelling tot Leerssen, de tekstanalyse centraal plaatst,
neemt niet weg dat de context ook aan bod komt. Ten eerste besteedt hij aandacht
aan de literaire omgeving, die onder meer via intertekstuele referenties de analyse
verruimt. Zo wordt Reve verbonden met Dèr Mouw en Hillesum, Kellendonk met
T.S. Eliot en Marsman, Van Brederode met Sade, Bataille en Huysmans, Burnier
met Gustav Meyrink, Kees Ouwens met P.C. Boutens.
Naast de literaire context komt ook het religieuze en filosofische kader uitgebreid
aan bod. Zo wijst Goedegebuure op de platonische, paulinische en apocalyptische
strekking in Kellendonks werk, dat hij verder verbindt met Bakhtins analyse van het
carnaval. Bij Oek de Jong spelen Thales, Heraclitus, het boeddhisme en vooral Meister
Eckhart een rol. Die laatste staat ook centraal in de poëzie van Jellema. Heraclitus
duikt, nu samen met Zeno, weer op bij Hans Faverey, die voorts ook het
zenboeddhisme en het taoïsme verwerkt. De mystieke traditie klinkt dan weer door
bij de katholieke Désanne van Brederode en de ongelovige Maria van Daalen, die
haar mystiek kruidt met Nietzsche en Plotinos.
Nog ruimer dan de literaire en religieuze context is de culturele omgeving. Onder
meer door aandacht te besteden aan de kritische receptie laat Goedegebuure zien dat
veel van zijn schrijvers op de grens zitten tussen het modernistische verlangen naar
orde (en geloof) en de postmoderne voorkeur voor het ongeordende. Voor het
postmodernisme is religie een kwestie van theater en ritualisering, wat Goedegebuure
kort en goed bespreekt in het hoofdstuk ‘Geloof als kunstgreep’. Maar nog
belangrijker dan de moderne en postmoderne twintigste eeuw blijkt de romantiek,
die onder meer via Nietzsche, Kierkegaard en de laatromantische decadentie
doorwerkt bij auteurs als Reve en De Jong.
Het resultaat van deze drievoudig uitgebreide close reading is een onmisbaar boek
voor iedereen die iets over het onderwerp wil weten. De afzonderlijke analyses
worden met elkaar verbonden door de leesmethode en door allerlei kruisverwijzingen.
De stijl is helder en Goedegebuure gaat geen persoonlijke oordelen uit de weg,
bijvoorbeeld over de kwaliteit van Ouwens en Burnier. In de epiloog legt hij zelfs
uit hoe hij tegenover religie staat en verzet hij zich tegen de al te menselijke visies
op God: ‘God is ons vreemd of is niet.’ Het zou interessant zijn deze persoonlijke
belijdenis te completeren door na te gaan of er iets soortgelijks aan de hand is in
Vlaanderen (ik zie zo niet meteen belangrijke auteurs die het geloof herontdekt
hebben) en in de rest van Europa. Dat zou dan weer de eigenheid van de God van
Nederland verduidelijken.

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

265

Griezelen in Nederland
Over de Nederlandse versie van een genre gaat Griezelig gewoon. Agnes Andeweg
heeft het in deze studie over ‘Gotieke verschijningen in Nederlandse romans,
1980-1995’. De gothic novel kan zich de laatste tijd verheugen in de aandacht van
heel wat Nederlandse literatuurwetenschappers. Zo verscheen in 2006 Het heilige
huis, waarin Buikema en Wesseling het gotieke benaderden vanuit de cultural studies
en de gender studies (zie de bespreking in Neerlandica extra Muros 45, [1] 2007,
pp. 67-70). In haar inleiding sluit Andeweg zich helemaal aan bij die visie: ze leest
literatuur als ‘de verwerking en herwerking van “cultural conflicts”’. Concreet wordt
‘de gotieke roman een podium waarop spanningen rond modernisering vertolkt
worden’. Voor de hedendaagse gotieke roman draaien die spanningen volgens
Andeweg rond gender, seksualiteit, klassenverhoudingen en, algemener, individu
versus maatschappij.
De vijf auteurs die Griezelig gewoon bestudeert, zouden in hun (zes) romans de
doorwerking van de seksuele en sociale revolutie uit de jaren zestig van de vorige
eeuw opvoeren via de omweg van het gotieke. Andewegs benadering lijkt op die van
Leerssen omdat ze van literatuur een middel maakt om een niet-literair fenomeen te
illustreren: ‘Via het gotieke ben ik in de literaire teksten op zoek naar verschillende
representaties van en ambivalenties over de sociale en culturele transformaties van
de jaren zestig en zeventig in Nederland.’ Het gevaar van dergelijke benaderingen
is dat ze literatuur reduceren tot een reflectie van niet-literaire kwesties - zo zegt
Andeweg expliciet dat ze ‘de romans [leest] als een reflectie op bepaalde aspecten
van de snelle moderniseringsprocessen’ in Nederland. Voordeel is dat een
essentialistische en statische genrebenadering vermeden wordt en dat literatuur
verschijnt als een vorm van culturele dynamiek, een ‘strategie’ zoals Andeweg zegt.
Bovendien sluit deze benadering geen analyse van de tekst zelf uit. Andeweg geeft
erg gedetailleerde lezingen van zes romans. In Kellendonks Letter en geest
confronteert het gotieke volgens haar oude met nieuwe visies op homoseksualiteit;
in Reves De vierde man ziet ze een spel met de vrouwelijke en mannelijke identiteit
‘die eind jaren zestig inzet werden van een sociaal-culturele strijd’. Zoals de titel
Vriend van verdienste al laat vermoeden, toont deze roman van Rosenboom volgens
Andeweg de spanning tussen traditionele en nieuwe opvattingen van vriendschap.
Die blijken samen te gaan met klassentegenstellingen (die Andeweg ‘gegenderd’
noemt omdat ze de man als hoog en de vrouw als laag voorstellen) en met een
veranderende kijk op de ‘zuivere’ mannelijkheid.
Van Renate Dorrestein analyseert Andeweg twee romans, Noorderzon en Het
perpetuum mobile van de liefde. Onder meer via de biografie van de schrijfster en
via de theorieën van Nancy Armstrong leest Andeweg die romans als gotiek
vormgegeven discussies over het feminisme, het (wreedaardige) kerngezin, de
autonomie van het (vrouwelijke) individu en de verantwoordelijkheid van de
gemeenschap.
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Spookliefde van Vonne van der Meer is, ondanks de titel, een erg gewoon verhaal,
maar door het ‘griezelig gewoon’ te noemen, ontdekt Andeweg hier ook gotieke
elementen, zoals de perifere situering op een katholiek eiland en de stilgevallen tijd.
Het boek wordt een reflectie op de spanning tussen de moderne seksualiteit en het
(anachronistische) verlangen naar religieuze transcendentie. In de vergelijkende
conclusie vallen naast de besproken kenmerken nog twee thema's op die de zes
romans delen: het katholicisme en het onvermogen een autonoom leven te leiden.
Aan het eind wordt een reeks titels gegeven die de lezer zelf vanuit het gotieke kader
zou kunnen interpreteren.
Men kan deze lezingen circulair noemen omdat ze vertrekken vanuit gotieke en
feministische presupposities, die daarna in de tekst ‘ontdekt’ worden. In de romans
van Vonne van der Meer, bijvoorbeeld, zie je weinig gotiek, maar dat mag geen
probleem zijn. Andeweg citeert Spooner: ‘It is sometimes only by reading them [die
romans - BV] in the light of [...] previous generations [of Gothic writers] that their
Gothic aspect emerges’. Een dergelijke circulariteit neemt natuurlijk niet weg dat de
analyses interessante en soms onverwachte inzichten bevatten. Men kan ze tendentieus
noemen, maar Andeweg verbergt haar tendens en haar bias tenminste niet. Het lezen
vanuit de gotiek is, zoals Andeweg terecht opmerkt in de laatste regels van haar boek,
‘een manier van kijken die nieuwe betekenissen genereert’.

Stromingen in Nederland
In 1986 verscheen Twee eeuwen literatuurgeschiedenis, een overzicht van poëticale
opvattingen van 1800 tot 1985. Onder de titel Van romantiek tot postmodernisme is
er nu een grondig bewerkte update van dat boek verschenen, met minder medewerkers
en meer stroomlijning. De uitstekende inleiding van Nico Laan geeft een perfect
gestructureerd overzicht van de Nederlandstalige poëticastudie vanaf J.J. Oversteegens
Vorm of vent (1969) tot de recente vloedgolf van op Bourdieu geïnspireerde
onderzoeken. Het defilé van onderzoekers als Sötemann, Van Rees, Verdaasdonk,
Van den Akker en Dorleijn (Joosten ontbreekt om een of andere reden) maakt
duidelijk dat men literatuuropvattingen steeds minder ging beschouwen als coherente
systemen die een sleutel boden tot de ‘juiste’ interpretatie van een literair oeuvre en
steeds meer als een strategie waarmee een auteur zichzelf een positie in het literaire
veld wil geven. De lezer werd in het onderzoek betrokken - meestal in de vorm van
de professionele criticus, die uiteraard ook bezig is met poëtica's en strategieën om
zichzelf te positioneren. Maar zoals Laan terecht opmerkt aan het eind van zijn
bijdrage: strategie is slechts een mogelijk doel van poëtica's; er zijn veel andere
facetten en functies die dringend aandacht moeten krijgen. Bovendien zou men niet
steeds op individuele auteurs moeten focussen, maar zouden ook netwerken en
stromingen aan bod moeten komen.
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Dat laatste is wat Van romantiek tot postmodernisme doet: het geeft een historisch
overzicht van stromingen aan de hand van poëtica's.
Zes hoofdstukken bespreken zes stromingen: de romantiek (W. van den Berg),
het realisme (M. Mathijsen), het naturalisme (G.J. van Bork), het symbolisme (G.F.
H. Raat), de historische avant-garde en het modernisme (Klaus Beekman) en tot slot
het postmodernisme (K.D. Beekman en G. de Vriend). Telkens wordt een
vergelijkbaar stramien gevolgd: eerst wordt de term geproblematiseerd en
gehistoriseerd, dan wordt de stroming in internationaal perspectief geplaatst, waarna
de typisch Nederlandse kenmerken en poëticale discussies uitvoerig aan bod komen.
Daarbij is er aandacht voor genres, groepen (eventueel generaties), tijdschriften,
thema's, technieken en dwarsverbanden met andere disciplines als wetenschap en
filosofie. Vlaanderen komt slechts af en toe en dan nog heel terloops ter sprake.
Een van de vele interessante aspecten van deze studie is dat ze duidelijk maakt
waarin de Nederlandse invulling van een stroming afwijkt van de internationale.
Bijvoorbeeld, de relatieve braafheid en ‘beperktheid’ van de romantiek in Nederland
is volgens Wim van den Berg onder meer het gevolg van ‘pogingen de identiteit van
de Nederlandse cultuur en de letterkunde in het bijzonder te waarborgen en af te
schermen tegen invloeden van buitenaf.’ Byron wordt pas laat vertaald en zelfs dan
vormen zijn Nederlandse volgelingen de byroniaanse held om tot iemand die aan het
eind berouw toont om zijn romantische excessen. De Nederlandse disputen rond het
realisme hameren dan weer lang op de noodzakelijke idealisering; de eerste realisten
zijn bekeerde romantici en verzetten zich niet scherp tegen de romantiek. Hun
voorbeelden zijn Dickens en Balzac, niet de scherpe Flaubert. Pas bij de latere
realisten (als Busken Huet) worden individuen eigenzinnige en afwijkende personen.
Dan komt het naturalisme al om de hoek kijken, dat de idealisering achterwege laat,
maar via de laatromantiek van de Tachtigers de passie weer invoert. Het symbolisme
- vanwege de zoektocht naar een transcendente realiteit vaak verbonden met de
romantiek - wordt in Nederland weinig enthousiast onthaald, al sluit het goed aan
bij het ‘antipositivistische’ klimaat van het fin de siècle. Zelfs zogenaamd ‘echte’
symbolisten als Leopold en Boutens wijken op vele punten af van wat in Frankrijk
de symbolistische norm uitmaakte.
In de twintigste eeuw wordt het moeilijker de Nederlandse versie van internationale
stromingen te onderzoeken omdat die stromingen steeds ongrijpbaarder en
veelkantiger worden. Zo zijn de historische avant-garde en het modernisme labels
voor de meest uiteenlopende poëtica's en prakijken. Toch slaagt Beekman er via een
encyclopedische benadering in om per onderstroom (bijvoorbeeld futurisme,
dadaïsme) kenmerken en Nederlandse versies aan te duiden. In het hoofdstuk over
het postmodernisme wordt die encyclopedische benadering gecombineerd met een
erg ruime opvatting van het postmodernisme, namelijk ‘een reeks experimenten [...]
die hebben plaatsgevonden na het modernisme’. Daardoor komen Hermans, Boon,
Claus, de Vijftigers, de nieuwe realisten, het ander proza en de ‘echte’ pomo's hier
broederlijk naast elkaar aan bod.
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De ‘praktische’ hoofdstukken over concrete stromingen sluiten goed aan bij de
‘theoretische’ inleiding en dat verhoogt de consistentie van dit boek. In vergelijking
met zijn voorganger, Twee eeuwen literatuurgeschiedenis, is deze studie niet alleen
consistenter, maar ook grondiger, uitgebreider en uiteraard meer up-to-date. Een
goed boek is beter geworden. Wie zich bezighoudt met moderne Nederlandse
literatuur, kan dit niet links laten liggen.

Lezen in Nederland
Boudien de Vries onderzoekt in Een stad vol lezers de leesrevolutie tussen 1850 en
1920, waarbij ze inzoomt op één stad, Haarlem. De term ‘leesrevolutie’ wordt in de
boekgeschiedenis traditioneel gereserveerd voor het eind van de achttiende eeuw,
maar die revolutie blijkt veel kleinschaliger dan de verandering rond 1900.
Grootschalige veranderingen in productie, distributie en consumptie komen er pas
dankzij de economische expansie van de late negentiende eeuw: het boekbezit neemt
drastisch toe en er wordt zoveel meer geleend dat De Vries van een ‘leenrevolutie’
spreekt. Er komen meer leenbibliotheken die de sociale en religieuze verscheidenheid
weerspiegelen en in stand houden. Pas met de invoering van een neutrale openbare
bibliotheek (in Haarlem gebeurt dat in 1922) wordt de verzuiling van de leencultuur
doorbroken en zal de leenrevolutie zich in alle sociale en levensbeschouwelijke lagen
doorzetten. Dat is dan weer slecht nieuws voor de verzuilde bibliotheken en
instellingen als het elitaire Haarlemse Leesmuseum. De democratisering van het
lezen begint in de periode die De Vries bestudeert, maar wordt pas een feit na 1920.
Een doorbraak aan de kant van de lezers veronderstelt een groei aan de kant van
de producenten en de verdelers: er worden rond 1900 meer dagbladen, tijdschriften
en boeken geproduceerd en ze worden beter verdeeld. Daarvan profiteren de hogere
en lagere klassen (die laatste vooral via de bibliotheken van hun zuil), maar de grootste
lezerstoename zit in de sociale tussengroep van geschoolde arbeiders en middenklasse.
Deze algemene conclusies trekt De Vries met de nodige omzichtigheid. Ze geeft
voortdurend aan hoe moeilijk het is bronnen te vinden die het mogelijk maken haar
centrale vraag te beantwoorden: wie leest wat in Haarlem tussen 1850 en 1920? De
schijnbaar brede conclusies steunen op een minutieuze en soms kleinschalige analyse
van afzonderlijke lezers, boedelinventarissen, veilingarchieven, leengegevens van
bibliotheken enzovoort. De analyse valt uiteen in drie delen. Eerst komen de
boekbezitters aan bod. Na drie concrete casestudies analyseert De Vries een steekproef
van boedelinventarissen in termen van sociale klasse, leeftijd, geslacht en
levensbeschouwing. Naast welstand blijkt vooral het beroep nauw verbonden met
het aantal boeken in bezit: ‘timmerlieden, technici, boekdrukkers en mensen met een
artistiek of vrij beroep’ bezitten het grootste aantal boeken. Het eerste deel wordt
afgerond met een onderzoek naar het con-
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crete boekenbezit en het verband tussen dat bezit en het inkomen. Blijkt dat de
toename van het boekenbezit vooral te situeren is in ‘de periode van 1880/1890 tot
1915/1920’.
Het tweede deel gaat over het leengedrag van de hogere Haarlemse klassen. Hier
volgen de profielen van lezers op een bespreking van de leen- en leesgezelschappen.
Alleen gezelschappen die naast kranten en tijdschriften ook romans aanboden, waren
een lang leven beschoren. Er werd veel gelezen en geleend, want ‘de burgerij vormde
in deze periode nog een leisure class met veel tijd en geld om te lezen’. Het volk en
de kleine burgerij worden op een vergelijkbare manier doorgelicht in het derde deel.
Hier spelen de zuilen, de ideologische gevoeligheden en de bezorgdheid om ‘slechte
en zedelooze lectuur’ een grote rol. Daarom bespreekt De Vries de leen- en
leesinstellingen per levensbeschouwing: de confessionele, de neutrale, de socialistische
en tot slot de commerciële instellingen. Daarna wordt over de zuilen heen gekeken
aan de hand van landelijke rapporten over lenen en lezen. De toekomst breekt door
in het slothoofdstuk met de komst van de openbare bibliotheek.
Een stad vol lezers is een uitstekend geïnformeerd en overtuigend voorbeeld van
de niet-tekstgerichte benaderingen, die in de bespreking van Leerssen deze kroniek
openden. Zoals De Vries zelf aangeeft, maakt ze slechts ‘relatief oppervlakkig gebruik
van de inhoud van de boeken als bron’, om dan nog maar te zwijgen van de vorm.
Dat is geen enkel bezwaar, al zou het interessant zijn de resultaten van deze studie
met een meer tekstgerichte benadering te combineren. Om terug te keren naar de
rode draad van deze kroniek, zou het ook de moeite zijn deze studie te vergelijken
met internationaal onderzoek, zodat het specifieke van de Nederlandse situatie
verduidelijkt wordt. Voor morgen zal dat nog niet zijn, want De Vries waarschuwt:
‘Voor de ons omringende landen zijn er wel publicaties over negentiende-eeuwse
lezers, maar die onderzoeken verschillen zoveel van opzet met het onderzoek dat ten
grondslag ligt aan dit boek, dat een vergelijking weinig zinvol is.’ Het
literatuurwetenschappelijke werk is nooit gedaan.
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Besprekingen
Mareel, Samuel, Voor vorst en stad. Rederijkersliteratuur en vorstenfeest
in Vlaanderen en Brabant (1432-1561). Amsterdam, Amsterdam University
Press, 2010. ISBN 978 9089 641 748. €34,50.
Incomsten van princen ofte princessen. Over rederijkerspoëzie voor vorst
en stad
Samuel Mareels boek over de rederijkers in Vlaanderen en Brabant in de context
van vorstenfeesten verschijnt als zesde monografie in de ‘Rederijkersserie’. In Voor
vorst en stad wordt een breed en gedetailleerd beeld geschetst van bijna 150 jaar
rederijkersactiviteiten in Vlaanderen en Brabant ter ere van het Bourgondische en
Bourgondisch-Habsburgse vorstenhuis. Mareel onderzoekt zowel rederijkersteksten
over vorstenfeesten als de contexten. Zoals hij in de inleiding schrijft, werden deze
teksten en deze contexten reeds eerder door verschillende auteurs beschreven, maar
voor het eerst wordt aandacht geschonken aan de wisselwerking tussen deze stedelijke
literatuur en het hoofse leven. Mareel beschrijft de interactie tussen feesten en teksten
en de betekenis van de stedelijke vorstenfeesten ‘binnen de verhouding tussen het
Bourgondisch-Habsburgse vorstenhuis en de Vlaamse en Brabantse steden’ (p. 36).
Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel, ‘Vorstenfeest en literatuur’,
worden de stedelijke vorstenfeesten, de literaire initiatieven van de stadsbesturen en
de rederijkersactiviteiten voorgesteld. In het tweede, ‘De vorst en de stad in beeld’,
wordt het literaire beeld getekend dat door de rederijkers van drie groepen mensen
werd gegeven: de vorsten, de overheden van de steden (schepenen en besturen) en
de overige stadsbevolking. Bijzondere aandacht wordt hier gewijd aan het Brusselse
handschrift-Leemans, de spelen van Cornelis Everaert en de poëzie van Matthijs de
Castelein. Daarop volgen twee bijlagen. In de eerste geeft Mareel een compleet,
chronologisch ‘Overzicht van stedelijke vorstenfeesten die met literaire activiteiten
zijn opgeluisterd’. Dat begint met de geboorte in 1432 van Joos van Bourgondië, de
tweede zoon van Filips de Goede en eindigt met de Vrede van Le Cateau-Cambrésis
in 1559. De tweede bijlage bevat een ‘Corpus van overgeleverde literaire teksten’,
waaronder vijf vijftiende- en zestiende-eeuwse handschriften en zeven
zestiende-eeuwse drukken.
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Om de interactie tussen tekst en context duidelijk te maken, onderzoekt Mareel
behalve literaire teksten ook documenten zoals stadsrekeningen uit de archieven uit
Gent, Brugge of Brussel. Daaruit blijkt welke uitgaven voor de rederijkers bestemd
waren, maar ook welke bevolkingsgroepen deelnamen aan de feestelijkheden. Ook
in enkele literaire bronnen, de zogenaamde charten, zijn gegevens over de
vorstenfeesten te vinden. Mareel is zich echter bewust van de betrekkelijkheid van
zijn stedelijke bronnen. Wanneer door de administratie archiefstukken over
rederijkersactiviteiten werden vervaardigd, werd daarin voornamelijk de rol van de
schepenen onderstreept.
De gehanteerde tijdsgrenzen (1432-1561) zouden er enigszins anders uitzien als
men zich realiseert dat tussen de eerste vorstelijke gebeurtenis en de chronologisch
daaropvolgende (de geboorte van Maria van Bourgondië) een kwarteeuw ligt. Pas
daarna zijn de ‘vorstelijke optredens’ intenser: in 1458, 1459, 1466, 1467 enzovoort.
Zodoende zouden we misschien niet van anderhalve eeuw, maar eerder van honderd
jaar moeten spreken waarin de rederijkers met de ‘vorstelijke evenementen’ in verband
gebracht kunnen worden.
De contextuele betekenis van de literaire ontwikkelingen binnen de hoofdsteden
van Brabant en Vlaanderen wordt door Mareel ingebed in een politiek-historisch
verhaal. Hij onderzoekt dus minder de ‘literatuurgeschiedenis’ en meer de
‘cultuurgeschiedenis’ van de rederijkers. Zo beschrijft hij de dynastiek-geografische
ontwikkelingen rondom de geboortes van de zonen van Filips de Goede, die het
startsein betekenden voor de ontplooiing van de literaire rederijkersactiviteiten in
het Nederlands. Waarom situeert Mareel dit startsein pas in 1432 bij de geboorte van
de tweede troonopvolger in en niet reeds in 1430? Hij schrijft wel over de beide
stedelijke geboortevieringen, maar bespreekt alleen de tweede. Er zijn weliswaar
meer documenten aanwezig (ook voor het jaar 1430), maar ze zijn zeer fragmentarisch
- dus een antwoord kan zijn: in 1430 waren er nog geen rederijkersactiviteiten in het
Nederlands te vinden. Misschien duiken ze in de toekomst nog op. Er is nog een
tweede vraag die bij zo'n ‘Cultural Poetics’-benadering (Greenblatt) een antwoord
zou moeten krijgen: hoe zou het feit te verklaren zijn dat de volgende zoon, de latere
Karel de Stoute, een jaar later in het Bourgondische Dijon geboren werd? Misschien
dacht Filips na de vroegtijdige overlijdens van zijn zonen dat Vlaanderen en Brabant
‘ongelukkig’ waren?
Het Gentse vorstenfeest van 1432 is door zijn Nederlandstalige poëtische
‘aanwezigheid’ van primair belang (het zijn ‘de oudste aanwijzingen [...] van
Nederlandstalige literaire teksten die zijn voorgedragen tijdens een stedelijk
vorstenfeest’, p. 22) - en zo keert Mareel steeds weer, op verschillende plaatsen in
zijn boek, op dat initiatief van de Vlaamse hoofdstad terug, ook al omdat voor andere
Vlaamse en voor Brabantse steden beperkter bronnenmateriaal bestaat.
Mareel toont dus, ook in ‘canonieke’ teksten, de band van de literaire werken met
de politiek. Zo wordt bijvoorbeeld de proloog van Die eerste bliscap van Maria door
de overheid van de hoofdstad van Brabant als een ‘promotiekanaal’ (p. 30)
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gebruikt; men denke aan de woorden ‘Vor Brussel biddic boven al!’. De reusachtige
enscenering van het Lam-Gods-tableau in 1458 in Gent was vooral ook het vertoon
van pracht en macht van de Vlaamse hoofdstad tegenover de Bourgondische vorst.
Ook later besteedden de overheden van de Vlaamse en Brabantse steden veel geld
aan poëzie en dichters. De prijzen voor de optredende rederijkers - veelvuldig in
natura (kannen wijn of hamels), maar ook zilveren schalen - worden door Mareel
uitgebreid beschreven. (Karakteristiek aan Mareels boek is dat hij heel veel plaats
inruimt voor buitenliteraire verschijnselen en bijvoorbeeld paginalang [pp. 60-66]
over de prijzen schrijft). En honderd jaar ná de geboorte van Joos van Bourgondië,
in 1532, werd voor de Gentse rederijkerskamers een vaste subsidie vastgelegd.
Daarvoor zouden twee wagenspelen worden opgevoerd en ook ‘in incomsten van
princen ofte princessen doent vertooghen zulcke figueren, ende spelen als daer toe
dienen en behooren zullen’ (p. 74).
De bemoeienissen van de Vlaamse en Brabantse stadsbesturen worden door Mareel
in alle facetten beschreven. Filips de Goede wilde zijn grote staat - met Bourgondië,
Vlaanderen en Brabant - steviger verankeren en centraliseren; zijn eenheidsconcept
wilde hij ook ‘in de geest van de bevolking’ ontwikkelen (zo Mareel op p. 37).
Daarvoor gebruikte hij aan het begin onder andere de Nederlandstalige
rederijkerspoëzie. Toch bracht Filips een culturele verandering teweeg. Het
Nederlands was geen voertaal aan het hof; de vorst was Franstalig en veel optredens
vonden in het Frans of het Latijn plaats. Vóór Filips was de taal van Brussel
voornamelijk Nederlands. Hij voerde er het Latijn en Frans in. Het resultaat daarvan
was duidelijk: alleen als de vorst persoonlijk niet aanwezig was, was de keuze tussen
het Frans en het Nederlands makkelijk. Dan speelde men in het Nederlands.
De literair-politieke wisselwerking is niet alleen ‘tussen vorst en stad’ te zien,
maar ook binnen de steden zelf. Daarbij gaat het niet alleen om de tegenstellingen
tussen schepenen en literatoren, maar ook om deze die tussen de afzonderlijke
stedelijke groeperingen bestonden. De schepenen stonden uiteraard boven de andere
stedelingen, maar daaronder was het niet meer zo duidelijk. Er heerste bijvoorbeeld
een belangenstrijd tussen de gilden en de rederijkerskamers. Mareel schrijft dat de
‘ambachten en neringen’ bij hun literaire activiteiten tegenover de rederijkerskamers
een zeer ondergeschikte rol speelden. Verderop schrijft hij echter dat uit
prosopografische studies blijkt dat het overgrote deel van de rederijkers
ambachtslieden waren. Mareels vaststelling dat de rol van de ambachten gering was,
lijkt dus een contradictie. En toch: het ging onder de rederijkers vooral om
kunstambachten. Men kan zich dus afvragen of de rederijkers-kunstenaars /
ambachtslieden-kunstenaars niet om een soortgelijke monopoliepositie hebben
gestreden zoals andere ambachtslieden. Mareel geeft dat indirect toe; hij behandelt
het dingen naar ‘exclusiviteitsrechten’ en de voorrangpositie van vier erkende kamers
in Gent; de anderen moesten zich beperken ‘tot het aansteken van vreugdevuren en
het oprichten van tableaux vivants’ (p. 87).
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In het tweede deel wordt aandacht besteed aan teksten waarin het literaire beeld van
vorst en stad wordt gegeven. De geanalyseerde teksten reiken van het
handschrift-Leemans uit Brussel, met onder andere Van Menych Sympel ende
Outgedachte ende van Cronijcke uit 1466, tot werken van Matthijs de Castelein en
Peter de Herpener. De besproken teksten werden al eerder onderzocht, maar Mareel
ontvouwt hier een zeer brede visie op het door hem bestudeerde ‘beeld van vorst en
stad’. Zo bespreekt hij Karel van Charolais' stuk Van Menych Sympel, Anthonis de
Rooveres Den droom van Rovere over de dood van dezelfde Karel, de toneelstukken
van Cornelis Everaert (hij noemt ze ‘socio-politieke spelen’, p. 183) en de gedichten
van De Castelein. Hij onderzoekt deze teksten vanuit het perspectief van het
aangesproken publiek: ‘zuiver stedelijk dan wel gemengd stedelijk-hoofs’ (p. 209).
Twee kleinigheden tot slot. Voor de Vlamingen is het waarschijnlijk geen kwestie,
maar de niet-Vlaamse lezers zouden wel gebaat zijn met vertalingen in het Nederlands
van Franstalige en Latijnse citaten. En waarom werd voor de omslag een fragment
gekozen van een wandtapijt uit het Spaanse Palacio Real de la Granja de San
Ildefonso? Omdat hier de Nobilitas - en dus de Vorst - wordt gepresenteerd?
In 2012 verschijnt de volgende monografie in de ‘Rederijkersserie’ (over het
mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers). Na een boek over Vlaanderen
en Brabant komt misschien - en dat zou in de ‘Rederijkersserie’ interessant zijn ook
nog een monografie over de Limburgse rederijkers (circa twintig jaar geleden werd
door Michel Ilsen en Francis Goole Rederijkers in Limburg geschreven). Men kan
dus wel zeggen dat er veel aandacht wordt besteed aan de bestudering van de
rederijkerspoëzie. Voor vorst en stad vormt daarin een zeer belangrijke bijdrage.
Stefan Kiedroń

Halsema, J.D.F. van, Vrienden & visioenen. Een biografie van Tachtig.
Groningen, Historische Uitgeverij, 2010. ISBN 978 9065 540 331. €39,95.
Tachtig onder de aandacht
De volumineuze band Vrienden & visioenen van de Nederlandse literatuurhistoricus
J.D.F. (Dick) van Halsema, emeritus hoogleraar nieuwe Nederlandse letterkunde,
bevat een verzameling van zeventien opstellen over de literatuur van de Tachtigers
die de auteur schreef tussen 1982 en 2004. De meeste van deze opstellen publiceerde
hij in de loop van die jaren in afzonderlijke boekpublicaties, in verschillende
wetenschappelijke tijdschriften of verzamelbundels, met uitzondering van het stuk
over de Engelse impulsen in de eerste fase van Tachtig dat speciaal voor
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deze bundel werd geschreven. Nu ze in een boek gebundeld zijn, vormen deze teksten
niet alleen een wijds panorama van de sociale relaties van de Tachtigers, maar samen
blijken ze ook een complexe historische analyse van de wording van hun centrale
poëticale en filosofische opvattingen. Het boek is in drie delen opgedeeld: in het
eerste vinden we opstellen over de vorming van poëticale opvattingen van Gorter,
Van Deyssel en Kloos en een beschouwing over de invloed van Baudelaire op de
Tachtigers. In het tweede deel concentreert Van Halsema zich op het netwerk van
de Tachtigers, vooral op de ‘onzichtbare gemeenschappen’ die de dichters onder
elkaar en met andere dichters van hun tijd vormden. Het derde gedeelte is volledig
gewijd aan het werk van Albert Verwey en zijn literaire context.
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw legt Van Halsema zich toe op het
blootleggen van de meest subtiele historische verbanden tussen het sociale netwerk
van de Tachtigers, hun omgang met de Europese literatuur en de ontwikkeling van
hun levensbeschouwingen en poëticale opvattingen. Hoewel Van Halsema
voornamelijk een filoloog is die klassieke filologische methodes gebruikt (werk in
archieven, tekstanalyse), wekt zijn probleemstelling soms vage herinneringen aan
de literatuursociologie van Lucien Goldmann, vooral aan diens werk Le Dieu caché
uit de jaren vijftig. In Vrienden & visioenen presenteert Van Halsema een uiterst
grondige reconstructie van diverse aspecten van de literaire ontwikkelingen binnen
de beweging van Tachtig. Hij start met de beschrijving van Gorters poëticale
opvattingen na de publicatie van zijn Mei (dus na 1889), respectievelijk met de
‘wisselwerking tussen stemmingsdichters en naturalisten’. Het gaat hem vooral om
de oorsprong van Van Deyssels begrip van sensatie die Van Halsema in zijn
uiteenzetting met het naturalisme zoekt, maar ook om de invloed van de Franse
schrijver Maurice Barrès op Van Deyssel, Thijm en anderen. Bijzonder minutieus
is Van Halsema's historische analyse van het ontstaan van Van Deyssels begrip
‘sensitivisme’: hij laat precies zien in hoeverre de ontplooiing van het concept bij
Van Deyssel samenhangt met de contemporaine gevoeligheid voor de Franse
décadence. Het hoofdstuk waarin hij op zoek gaat naar sporen van
décadence-voorstellingen bij de Tachtigers is trouwens een van de beste van het
boek, samen met het stuk dat een gedetailleerde reconstructie geeft van Verweys
Baudelairelectuur. Ook de opstellen over Verwey en de Zuid-Afrikaanse letterkunde
(Verweys belangstelling voor deze literatuur werd oorspronkelijk door de
Boerenoorlog gewekt, waaraan hij zijn hoop op een soort toekomstige geestelijke
vernieuwing voor Europa verbond) en over Verweys verwerking van de middeleeuwse
historische stof brengen interessante en meestal onbekende informatie over de basis
van Verweys politieke opvattingen kort voor de Eerste Wereldoorlog en over de
tekstuele ‘overdeterminatie’ van zijn lyrisch drama Jacoba van Beieren. Zoals Van
Halsema aantoont schreef Verwey zijn drama niet alleen onder de indruk van het
historisch werk van de Duitse geschiedsschrijver Von Löher maar
hoogstwaarschijnlijk werd hij ook door Vondels Gijsbrecht geïnspireerd. Het
hoofdstuk over
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de impulsen van de Engelse literatuur zorgt voor een onconventionele kijk op de
literaire productie van de eerste fase van Tachtig, die blijkbaar onder de discrete
invloed van de contemporaine Engelse poëzie stond en dus niet alleen door de Engelse
romantiek beïnvloed werd, wat men onder andere op basis van de formele en
inhoudelijke analyse van de sonnetten van Willem Kloos goed kan zien.
Als geheel geeft Van Halsema's boek een goed, zij het zeker niet uitputtend, inzicht
in de gecompliceerde sociale en intellectuele infrastructuren van de beweging van
Tachtig. Het geeft antwoorden op vragen naar de oorsprong van ideeën en concrete
werken, onder andere op basis van wie wat gelezen heeft. Met andere woorden, Van
Halsema reconstrueert het intellectueel klimaat van de hele literaire generatie en de
(vaak wederzijdse) invloeden. De auteur doet daarbij belangwekkende ontdekkingen,
bijvoorbeeld in verband met Verweys lectuur van de Zuid-Afrikaanse schrijvers
Totius en C. Louis Leipoldt. Van Halsema stelt bijvoorbeeld vast dat het beeld van
de Zuid-Afrikaanse literatuur bij Verwey na 1913 sterk door een artikel van C.G.N.
de Vooys werd gevormd dat hem Leipoldt en Totius als de belangrijkste auteurs uit
Zuid-Africa liet ontdekken.
Terecht geeft Van Halsema zijn boek de ondertitel Een biografie van Tachtig mee.
Hij toont overtuigend aan hoe de literatuur van de Tachtigers op een kruispunt van
diverse invloeden, inspiraties en intertekstuele verbanden is ontstaan. Hier valt echter
één methodologisch probleem op: in bepaalde gevallen, zoals in het genoemde opstel
over Baudelaire en de Tachtigers, maar ook in de tekst over Verwey en zijn Jacoba
van Beieren, botst de literatuurhistorische reconstructie op haar grenzen, met name
als er niet genoeg filologische feiten ter beschikking staan. Het gebeurt soms dat de
auteur hypothesen opstelt, die speculatief blijven, zoals wanneer hij over de ‘indirecte’
receptie van Baudelaire schrijft (p. 130) in de zin van een soort transformatie (via
Maurice Barrès) ‘tot een centraal motievencomplex in het literaire discours’ (p. 131)
of wanneer hij veronderstelt dat de architekst van Verweys Jacoba van Beieren
waarschijnlijk Vondels Gijsbrecht was. Als een kenner van de literaire archieven
weet Van Halsema natuurlijk dat bepaalde verbanden tekstueel gewoon niet (meer)
reconstrueerbaar zijn. Wie daarover toch uitspraken wil doen, moet op zijn intuïtie
vertrouwen en dat doet Van Halsema wel vaker. Je zou die werkwijze echter ook
kunnen beschouwen als de kracht van Van Halsema's werk - hij heeft de moed om
hypothesen te formuleren die op basis van archiefwerk en correspondentie of aan de
hand van ander filologisch materiaal niet te bewijzen zijn.
In de laatste jaren is er niet weinig over de Tachtigers geschreven, ook
internationaal. In het middelpunt van de belangstelling van het hedendaagse onderzoek
staan vooral aspecten die lange tijd onzichtbaar waren. Ik herinner hier aan het boek
van Jan Oosterholt, De bril van Tachtig (2005), over de invloed van de Tachtigers
op de moderne Nederlandse literatuurgeschiedschrijving, of aan de interessante
passages over Verwey in de Stefan George-biografie van de Duitse literatuurhistoricus
Thomas Karlauf (2007), of aan de opstellen van de Groningse
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filosoof Frank Ankersmit over de invloed van Van Deyssels sensitivisme op de
geschiedsschrijving van Johan Huizinga. De studie van Tachtig gaat dus ook na de
eeuwwisseling verder en Van Halsema's indrukwekkende werk vormt een belangrijke
bijdrage tot dit onderzoek.
Adam Bžoch

Wilderode, Anton van, De moerbeitoppen ruischten. Documentaire
varianteneditie met een kroniek van de genese door Edward Vanhoutte. Met
essays van Hugo Brems, Maarten de Pourcq en Carl de Strycker en een
voorwoord van Herman van Rompuy. Gent, Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010. ISBN 978 9072 474 827. €45.
Een lacune gevuld. Edward Vanhouttes editie van De moerbeitoppen
ruischten
Een waarachtige Fundgrube - dat is wellicht de beste omschrijving van Edward
Vanhouttes kloeke ‘documentaire varianteneditie’ van Anton van Wilderodes
debuutbundel De moerbeitoppen ruischten, waarvan de eerste editie in 1943
verscheen.
Het boek vult een lacune in de studie van de twintigste-eeuwse Vlaamse poëzie.
De literatuur over Van Wilderode bestond tot dusver voor een groot deel uit werk
van bewonderaars en ideologische medestanders, dat vaak niet meer van recente
datum is. Een groot deel ervan beantwoordt dan ook niet meer (voor zover het dat
ooit heeft gedaan) aan de geldende academische standaarden. Deze editie vergroot
aanzienlijk het inzicht in het leven en werk van de jonge Van Wilderode en in de
context waarin hij is gedebuteerd. De figuur en zijn literair-ideologische inbedding
zijn dan ook, doordat de aandacht van de literatuurstudie in het verleden vooral naar
de triomferende modernisten is gegaan, tot op heden sterk onderbelicht gebleven.
Op een omstandige ‘Verantwoording’ volgen de ‘historische staat van de teksten
uit de eerste druk’, een bespreking van de gebruikte bronnen en een exhaustief
variantenapparaat. In een omvangrijk ‘Documentaire’ getiteld deel reconstrueert
Vanhoutte vervolgens gedetailleerd de genese van De moerbeitoppen ruischten. Alle
relevante contextuele gegevens worden daarbij ook nog eens apart gereproduceerd
in een ‘Kroniek 1937-1944’, die vooral citeert uit Van Wilderodes dagboeken en
correspondentie. De ‘Documentaire’ bevat ten slotte ook de contemporaine
besprekingen van De moerbeitoppen ruischten, en biografische informatie over een
aantal figuren die in de genese en de receptie een rol hebben gespeeld. Het boek
wordt afgesloten met essays over Van Wilderode van Hugo Brems, Maarten de
Pourcq en Carl de Strycker.
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Al dit precisiewerk stelde editeur Vanhoutte in staat een aantal preciseringen aan te
brengen in de Van Wilderodeliteratuur. Zo bijvoorbeeld dat de aankomende dichter
al in september 1939 zijn definitieve pseudoniem ‘Anton van Wilderode’ begon te
gebruiken. De lezer verneemt ook dat de debuutbundel eigenlijk bij uitgeverij De
Sikkel had moeten verschijnen, maar dat die in september 1942 wegens gebrek aan
papier verstek moest geven. Zonder dralen werd de bundel daarop bij De
Nederlandsche Boekhandel ondergebracht. Ook Angèle Manteau liet belangstelling
blijken, maar Van Wilderode wimpelde haar beleefd maar kordaat af. Voorts blijkt
dat hij tijdens de oorlog bijna ook in Nederland was gedebuteerd: na een toezegging
voor de publicatie van een selectie uit zijn Vlaamse debuut moest Het Spectrum
vanwege de oorlogsomstandigheden van uitgave afzien.
De ‘Documentaire’ toont een ambitieuze jonge dichter, die de ene dichtbundel na
de andere leest, vlijtig verzen schrijft, en volop naar tijdschriften instuurt (in eerste
instantie katholieke, maar zeker ook andere) en aan literaire wedstrijden deelneemt.
Daarnaast bouwt de jonge Van Wilderode energiek zijn literaire netwerk uit. Gretig
noteert hij elk woord van lof, zoals hij ook nauwgezet opschrijft wat zijn literaire
arbeid in het laatje brengt. Na publicatie van De moerbeitoppen ruischten zien we
hem zijn eersteling ijverig colporteren - overigens niet zonder resultaat: de (kleine)
eerste oplage blijkt al spoedig uitverkocht, zodat er in 1944 een tweede, vermeerderde
druk komt. De combinatie van het dichterschap met het priesterschap waar Van
Wilderode zich in deze jaren op voorbereidde, was overigens verre van evident. De
poëtische aspiraties van de seminarist werden in eerste instantie op het nodige
wantrouwen onthaald. Toch zou Van Wilderode van zijn katholieke entourage al
gauw veel meer steun dan tegenkanting ervaren: hij werd immers spoedig gezien als
de great catholic hope van de toenmalige Vlaamse poëzie.
De ‘Documentaire’ laat goed zien wie zoal tot dat katholieke deel van Van
Wilderodes literaire netwerk heeft behoord. Een van de meest prominente figuren
daarin was de veel oudere priester-criticus Joris Eeckhout. Van Wilderode zou al
gauw ook een goede persoonlijke relatie opbouwen met de katholieke Gentse
hoogleraar Frank Baur, die hem achter de schermen de nodige steun verleende. Naast
deze twee sleutelfiguren verschijnen een hele reeks bekende en minder bekende
Eerwaarde Heren, onder wie de latere Leuvense hoogleraar Nederlandse letterkunde
Albert Westerlinck, de legendarische Basiel de Craene (van de poëziedagen in
Merendree) en de poëziecriticus Remi van de Moortel.
Daarnaast is er ook Van Wilderodes Vlaams-nationalistische en Groot-Nederlandse
connectie. In dit verband zijn vooral de uitgever en journalist Herman Oosterwijk
en de dichter en criticus Frans Buyle te noemen. Beiden waren ‘Dinaso's’ (leden van
Van Severens edelfascistische beweging Verdinaso), die zich in het begin van de
oorlog in de collaborerende pers engageerden: Oosterwijk werd hoofdredacteur van
Het Vlaamsche Land (dat de onvoldoende inschikkelijke Gazet van Antwerpen
verving), Buyle cultuurredacteur voor dat blad. Beiden waren eigenzinnige

Internationale Neerlandistiek. Jaargang 50

278
figuren, en mogen niet als eenvoudige spreekbuizen van de bezetter worden
afgeschilderd. Niettemin bevindt Van Wilderode zich hier in het gezelschap van
types die - in het complexe landschap van de Vlaamse cultuur en media tijdens de
bezetting - dichter bij de collaboratie stonden dan bij de eenvoudige accommodatie.
Niet iedereen in Van Wilderodes katholieke omgeving was er gelukkig mee dat hij
dit soort gezelschap hield, maar ook Van Wilderode was - in en naast de poëzie een eigenzinnige figuur. Zoals bekend bleef hij levenslang trouw aan het ‘Dietse’
ideaal, en ook aan een aantal figuren die zich tijdens de oorlog uit naam van dat
ideaal hadden gecompromitteerd.
De belangrijkste namen uit de ‘Kroniek 1937-1944’ worden summier gesitueerd
in een deeltje ‘Biografische informatie’ aan het eind. Een aantal minder voorkomende
namen ontbreken. Die van Emile Buysse, bijvoorbeeld: een rabiaat anti-Belgische,
in deze jaren sterk met de Nieuwe Orde sympathiserende Zeeuwse West-Vlaming,
met wie Van Wilderode in 1940 graag in correspondentie wilde komen, al schijnt
daar uiteindelijk niet veel van in huis te zijn gekomen.
Vanhouttes editie van De moerbuitoppen ruischten reproduceert zoals gezegd ook
alle besprekingen van Van Wilderodes debuut. Zo wordt duidelijk dat Eeckhout meer
dan het volle pond gaf in de propaganda voor zijn poëtische pupil, nadat hij eerder
al als voorzitter was opgetreden van de jury die het typoscript van de bundel begin
1943 bekroonde met de letterkundige prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Eeckhout slaagde ook grotendeels in zijn opzet. De besprekingen komen uit
katholieke, vrijzinnige en collaborerende hoek, maar zijn opvallend eensgezind in
hun lof voor Van Wilderodes debuut. Opmerkelijk is echter dat in nogal wat kritieken
toch ook voorbehoud wordt gemaakt bij de al door Oosterwijk opgemerkte neiging
tot ‘gemakkelijke versificatie’ en bij het soms al te ‘schemerachtige’ karakter van
deze gedichten.
Voorts laat deze editie ook zien dat de opvlucht van Van Wilderodes literaire
carrière enigermate, maar niet catastrofaal gehinderd werd door de
oorlogsomstandigheden. Enkele veelbelovende contacten in Nederland leveren door
het stilvallen van het literaire leven boven de Moerdijk niets op, en ook in Vlaanderen
draait het literaire systeem niet zonder haperingen. Toch zou Van Wilderode zich
met de steun van zijn netwerk snel een prominente plaats veroveren op de Vlaamse
Parnas. Zijn dichterschap zou pas voorgoed gefnuikt worden door de ingrijpende
hertekening van het literaire landschap vanaf het eind van de jaren veertig van de
vorige eeuw, die internationalisme koppelde aan modernistisch experiment en nauw
verbonden is met de snelle secularisering en emancipatie van de Vlaamse samenleving.
In die context maakte Van Wilderodes traditionele priesterdichterschap, zijn blijvende
identificatie met een rechts katholiek en nationalistisch gedachtegoed en zijn
verschijning in de bijbehorende netwerken hem tot een dankbare schietschijf. Pas in
de loop van de jaren 1980 kwam er een voorzichtige herwaardering voor zijn werk,
niet toevallig op een moment dat het progressieve Grote Verhaal zelf lood in de
vleugels kreeg.
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Deze kentering heeft ertoe bijgedragen dat Van Wilderodes werk weer bespreekbaar
en bestudeerbaar is geworden. Die gelukkige ontwikkeling mag er echter niet toe
leiden de politiek-ideologische component van dit oeuvre uit het oog te verliezen.
Die component wordt in deze editie niet verdonkeremaand, maar logischerwijze ook
niet sterk aangezet: dit boek is immers de ‘neutrale’ reconstructie van de genese en
receptie van Van Wilderodes debuut. Aan die neutraliteit wordt wel afbreuk gedaan
door de opname van een gênant ‘Voorwoord’ van conservatief christen-democraat
en geheid Van Wilderodefan Herman van Rompuy. Bovendien lijken ook de essays
die het boek afsluiten bewust niet te veel aandacht aan de genoemde component te
willen besteden, wellicht vanuit een reactie op de progressieve verkettering die lange
tijd Van Wilderodes deel is geweest. Carl de Strycker neemt Van Wilderode zelfs
nadrukkelijk in bescherming tegen de depreciatie van zijn werk en opvattingen, door
hem als een vertegenwoordiger van de arrière-garde te construeren, dat wil zeggen
als een auteur die kritisch op de elkaar opvolgende avant-gardes reageert. Het
probleem met deze constructie is dat ze het mogelijk maakt om ook schrijvers met
radicale reactionaire opvattingen (zoals Van Wilderode er toch echt wel een was)
voor voorzichtige arrière-gardisten te laten doorgaan.
Hiermee is een vraag gesteld die in de verdere studie van Van Wilderodes werk
de nodige aandacht verdient: hoe moeten we ons de relatie tussen Van Wilderodes
politiek-ideologische opvattingen en zijn (‘lyrische’) dichtwerk denken? Bevatten
die opvattingen een fantasmatische kern die ook in de poëzie terugkeert? Wat is het
verband tussen Van Wilderodes radicale verleiding en zijn verleiding door het
dichterschap? Het aan de orde stellen van deze kwestie kan licht werpen op wat ik
elders Van Wilderodes ‘subjectpositie’ heb genoemd. Maar hiermee zetten we
natuurlijk al een paar forse stappen buiten het kader van wat deze voorbeeldige editie
van De moerbeitoppen ruischten heeft beoogd.
Erik Spinoy

Goedegebuure, Jaap, Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010. Nijmegen,
Vantilt, 2010. ISBN 978 9460 040 542. €18,95.
De Schrift, steeds weer herschreven
Met Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 is Jaap Goedegebuure niet aan zijn
proefstuk toe. Mettertijd is de Leidse hoogleraar zich gaan profileren als dé specialist
op het gebied van religie en Bijbel in de Nederlandse letterkunde. Bij Amsterdam
University Press verschenen eerder De Schrift herschreven. De Bijbel in de moderne
literatuur (1993) en De veelvervige rok. De Bijbel in de moderne literatuur 2 (1997).
In beide
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werken probeert Goedegebuure na te gaan in hoeverre Bijbelse stof blijft nazinderen
in de moderne letterkunde, ondanks de verregaande ontkerstening van de westerse
maatschappij in de vorige eeuw. De schrijver wordt met andere woorden beschouwd
als een soort contemporaine exegeet. Goedegebuure schuwde het trouwens niet om
zijn corpus uit te breiden met teksten uit de wereldliteratuur. Jan Wolkers, Gerrit
Achterberg en Frans Kellendonk traden er in gesprek met Lord Byron, John Steinbeck
en André Gide. Willem Brakman, Hugo Claus en Gerard Reve stonden er naast
Joseph Heller, Torgny Lindgren en Stendhal.
Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 behandelt opnieuw diezelfde stof,
met dit verschil dat in de hoofdstukken nu telkens één Nederlandse auteur centraal
staat. Dat betekent echter niet dat Goedegebuure zich enkel toespitst op de
Nederlandse literatuur, en dat mag tot de pluspunten van het boek worden gerekend.
Zoals in de vorige boeken worden de Nederlandse schrijvers steevast in een netwerk
geplaatst dat zich tot ver buiten de grenzen van het taalgebied uitstrekt. Bij die
contextualisering worden wel literairhistorische gegevens betrokken, maar het boek
blijft voornamelijk - al was het maar door zijn structuur - een verzameling essayistisch
aandoende schrijversportretten waarin aan de hand van tekstgerichte analyses dieper
ingegaan wordt op de religieuze dimensie van schrijvers en hun oeuvre. Baanbrekend
kunnen die studies meestal niet genoemd worden. Ik beperk me hier tot twee korte
voorbeelden. Zo is veel van wat over Frans Kellendonk te vernemen valt al eerder
gepubliceerd, merendeels in stukken van de hand van Goedegebuure zelf. Of
bijvoorbeeld het hoofdstuk over Oek de Jong, dat zich vooral toespitst op Opwaaiende
zomerjurken (1979). Daarin wordt nergens rekening gehouden met die andere
bestseller, Hokwerda's kind (2002), terwijl dat boek wel een soort kentering in diens
oeuvre betekende. Als je Goedegebuures onderneming vanuit een globaal perspectief
bekijkt, en dus niet als een bundeling aparte studies, is dat echter geen onoverkomelijk
probleem. De meerwaarde van het boek ligt immers vooral in het bewijs dat er bij
een aanzienlijk aantal contemporaine Nederlandse auteurs nog steeds een religieus
gevoel blijft doorwerken en in de beschrijving van de manier waarop dat gevoel in
literaire teksten gestalte krijgt. Voor sommige schrijvers staat dat als een paal boven
water: Gerard Reve, Willem Jan Otten of Désanne van Brederode komen bewust op
voor hun gehechtheid aan het christendom, zowel binnen hun werk als daarbuiten,
als publieke figuur. Bij andere schrijvers is dat minder vanzelfsprekend, zoals
Goedegebuure bijvoorbeeld laat zien in zijn hoofdstuk over Maria van Daalen.
Wie verder nog enkele essays had verwacht over de literaire verwerking van het
religieuze erfgoed bij de enkele jaren geleden nog zeer modieuze migrantenauteurs
komt bedrogen uit, want zij blijven onbesproken. Dat rechtvaardigt Goedegebuure
door te vermelden dat zijn voorkeur uitgaat naar schrijvers voor wie religie nog van
betekenis is, nog tot iets kan dienen; schrijvers voor wie godsdienst niet overeenstemt
met een erfenis waarmee men opgezadeld zit:
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Ik heb in dit boek gekozen voor schrijvers die religie niet beschouwen als
een gepasseerd stadion of een pijnlijk relict waarmee moet worden
afgerekend, maar als een serieus te nemen fenomeen dat kan dienen als
vliegwiel van verbeelding en scheppingskracht, als morele en ethische
slijpsteen, als uitgangspunt van nadere overweging vooral, onverschillig
of men reflecteert als praktiserend gelovige, als scepticus, als agnost of
zelfs als atheïst (p. 23).
Het parcours begint bij Reve, en dat is vanuit historisch oogpunt niet zo'n verrassing.
De schrijver van Nader tot U (1966) wordt door Goedegebuure beschouwd als een
soort voorloper van een generatie die begin jaren 1980 niet, zoals toen mainstream
was, radicaal de Bijbel vaarwel zei. Het ontstaan van die generatie koppelt hij aan
de publicatie van het boekje Over God (1983), waarin Kester Freriks, A.F.Th. van
der Heijden, Oek de Jong, Geerten Meijsing, Frans Kellendonk, Nicolaas Matsier
en Doeschka Meijsing hun godsbeeld vastlegden. Het is uiteraard niet mogelijk om
de opkomst van die generatie als een tot op heden onterecht onopgemerkt gebleven
mijlpaal in de literatuurgeschiedenis te beschouwen, en het wordt door Goedegebuure
dan ook met de nodige nuancering naar voren gebracht. Wel kunnen we er niet
omheen dat hij met de verwijzing naar dat boekje eraan herinnert dat, ook na de
ineenstorting van het geloof in de jaren 1960, er in Nederland een religieus gevoel
bleef bestaan en dat dit gevoel in literatuur vormgegeven werd.
Zonder dat zo letterlijk te stellen, lijkt Nederlandse schrijvers en religie te willen
aantonen dat twee grote tradities nog steeds blijven doorwerken in het
(laat)postmoderne tijdperk. Er is ten eerste de romantiek, en dan in het bijzonder de
romantische ironie die Goedegebuure omschrijft als een zinvolle vorm van acteren,
of nog anders uitgedrukt: ‘een spreken en handelen dat zich voltrekt in oprechte
onwetendheid, maar niettemin gepaard gaat met een “oprecht veinzen”’ (p. 79).
Daarnaast is er de mystieke traditie, waarin Reve en Kellendonk opduiken als
scharnierfiguren aangezien hun teksten door de romantiek, en vooral de ironische
dimensie daarvan, doordrenkt zijn. Van Brederode, die met soortgelijke motieven
werkt als Otten, kan dan weer bij Reve gesitueerd worden dankzij wat je hun
gezamenlijke ‘sadomystiek’ zou kunnen noemen. Al die mystieke preoccupaties
komen samen in het vierde en laatste deel van het boek, dat de titel ‘Mystieke
projecties’ draagt en waarin uitsluitend dichters behandeld worden: C.O. Jellema,
Hans Faverey, Kees Ouwens en Maria van Daalen. Het is in dat laatste deel dat de
tekstanalyse het meest geslaagd is. Goedegebuure blijft daar heel dicht bij de tekst,
waardoor je zijn analyse stap voor stap kunt volgen.
De proza-analyses lijken minder geslaagd. Daarmee bedoel ik uiteraard niet dat
die analyses onvoldragen zijn; het blijven knappe ontledingen. De minder aangename
leesindruk ligt vooral aan het feit dat Goedegebuures aanpak bijzonder exhaustief
is. Zijn aandacht gaat zowel naar de microstructuur als naar de macrostructuur. De
globale visie die daarmee tot stand komt, is voor een deel wel interessant: de lezer
krijgt een ruim panorama aangeboden, internationaal en en-
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cyclopedisch, waardoor het behandelde oeuvre meteen in perspectief komt te staan.
De keerzijde daarvan is dat die neiging om alles zo breed mogelijk uit te leggen soms
tot erg synthetische formuleringen verplicht, ten nadele van de nuancering. Een mooi
voorbeeld hiervan - maar er zijn er meer - staat op pagina 140. Daar krijgt de lezer
het existentialisme in een notendop aangeboden:
Angst, dood, tijd: het zijn de kenmerkende sleutelbegrippen uit de
existentiefilosofie, die zijn oorsprong vindt bij Kierkegaard, culmineerde
bij Heidegger, en na 1945 een wereldwijde mode werd dankzij de
voormalige protestant Sartre.
Helemaal fout is die informatie niet, maar het is wel even slikken als je die stroming
zo bondig samengevat ziet. Door in zo weinig woorden in te gaan op het
existentialisme wordt weinig eer gedaan aan de inherente complexiteit van de
stroming. Er kunnen bijvoorbeeld moeiteloos nog andere ‘kenmerkende
sleutelbegrippen’ mee verbonden worden, zoals ‘mens’, ‘lot’ en ‘vrijheid’. En kan
het existentialisme zo probleemloos gereduceerd worden tot een drietal denkers?
Door er slechts drie te noemen sluit je andere, misschien even belangrijke uit, zoals
Karl Jaspers of Gabriel Marcel. Hetzelfde geldt voor de etikettering van Sartre als
‘voormalige protestant’; kan hij niet evenzeer bestempeld worden als partner van
Simone de Beauvoir, of als links denker?
Nog steeds vanwege die neiging tot exhaustiviteit worden de zinnen vaak
ingewikkeld en zwaar, zoals wanneer het gedicht ‘Vergezicht’ van Kees Ouwens
aan de orde komt. Goedegebuure beweert daarover het volgende:
[H]et land dat in de verte wordt geschouwd is in diepste wezen het eigen
innerlijk van waaruit het goddelijke, of alleen maar vergoddelijkte, alter
ego opdoemt met wie de ik, net als in dat beroemde stuk van Roland Holst,
een ‘afspraak’ heeft (p. 166).
Moet die zin werkelijk zo overvol, vooral wanneer dan ook nog een paradoxale
verhouding onder de loep wordt genomen? Kon die verwijzing naar Roland Holst,
ten behoeve van het leesgemak, echt niet in een voetnoot?
Nederlandse schrijvers en religie is een belangwekkend boek, niet alleen wegens
de knappe analyses die het bevat, maar vooral omdat het een tot hiertoe - ook in de
vorige werken van Goedegebuure - onderbelicht gebleven tendens in de hedendaagse
Nederlandse letterkunde centraal stelt. Daarom is het spijtig dat het boek, op een
autobiografisch getinte epiloog na, geen conclusie bevat. Het was nochtans misschien
de moeite waard geweest om nog even stil te staan bij wat al die schrijvers en dichters
bindt, en ook bij de grote verschillen die er tussen hen bestaan. Ook blijven sommige
vragen wat mij betreft nog open, zoals het geval Eckhart. Waarom blijkt die
laatmiddeleeuwse mysticus zo geschikt om hedendaagse
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religieuze ervaringen te ontleden? Dat gebrek aan een mooie afsluiter is jammer
aangezien het boek herhaaldelijk verbanden legt tussen de verschillende onderdelen,
waardoor het niet het geforceerde karakter vertoont waarmee al te veel thematische
bundels te kampen hebben. Het had zeker de moeite geloond om de reflectie tot op
het einde door te voeren, maar tegelijkertijd houdt het boek zo ook wegen open voor
verder onderzoek.
Matthieu Sergier

Hüning, Matthias, Jan Konst & Tanja Holzhey, Neerlandistiek in Europa.
Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten
Nederland en Vlaanderen. Münster, New York, München, Berlin,
Waxmann, 2010. ISBN 978 3830 923 824. €35,90.
Een beknopte geschiedenis van de extramurale neerlandistiek
Dit boek, band 49 in de serie ‘Niederlande-Studien’, is een verzameling artikelen
die voortkwamen uit een congres dat in 2008 in Berlijn plaatsvond. In de geografisch
geordende bijdragen wordt de geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland
en Vlaanderen belicht aan de hand van haar instituten, haar belangrijkste
wetenschappers en hun onderzoek en ten slotte aan de hand van de toepassing van
de neerlandistiek.
De opmaat van dit stuk geschiedenis vormt een kort artikel van Linde van den
Bosch, waarin zij met een aantal gegevens die, naar men moet veronderstellen in de
tussentijd alweer enigszins verouderd zijn, met name de opening van de Oost-Europese
markt voor de neerlandistiek benadrukt. Tevens gaat zij in op de ontstaansgeschiedenis
van de Taalunie en haar onderorganisaties en het inmiddels ook opnieuw aan
veranderingen onderhevige subsidiebeleid.
De serie artikelen wordt vervolgd met een zestal bijdragen over de geschiedenis
van de neerlandistiek in Duitsland, voorafgegaan door een betoog van Jaap Grave,
die in zijn artikel met theorieën van Niklas Luhmann, Bruno Latour en Pierre Bourdieu
een methodologisch model aanbiedt waarmee historische ontwikkelingen en tendensen
van het vak neerlandistiek in Duitsland beschreven worden, een model dat volgens
Grave ook op andere taalgebieden toegepast kan worden. De zes artikelen over
neerlandistiek in Duitsland beginnen met de ontstaansgeschiedenis van het programma
Nederlands aan de universiteit in Oldenburg door Hans Beelen, die erop wijst dat
het initiatief niet zozeer van de universiteit zelf uitging, maar werd aangedragen
‘door een regionaal openbaar lichaam, de Ostfriesische Landschaft, die daarbij vooral
het oog had op de vermeende Friese identiteit van Nederland’ (p. 41). In het
daaropvolgende artikel besteedt Heinz Eickmans aan-
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dacht aan de ideologische implicaties van de neerlandistiek in Duitsland in de periode
1914-1945. Die implicaties zien we ook in het artikel van Tanja Holzhey terug, die
aan de hand van archiefmateriaal, studiegidsen en docentenbiografieën 100 jaar
neerlandistiek in Berlijn traceert. Opvallend maar weinig verbazend is daar de
Vlaams-nationalistische en nationaalsocialistische oriëntatie van de neerlandistiek
voor 1945. Jan Konst beschrijft vervolgens de Vondelbeschouwing in de negentiende
eeuw, die in Duitsland al bestond ver voordat de neerlandistiek zich daar als
universitaire discipline vestigde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan Alexander
Baumgartner en diens Vondelstudie. Kritische kanttekeningen plaatst de auteur onder
andere bij het feit dat men Vondel over het algemeen een gebrek aan originaliteit
verweet. Ann Marynissen schetst met informatie over vooraanstaande docenten en
themaoverzichten van de aangeboden colleges in Keulen een beeld van de
ontwikkeling van de neerlandistiek tot zelfstandige universitaire discipline. De reeks
artikelen over de Duitse neerlandistiek wordt door Rita Schlusemann afgesloten met
een bijdrage over Jacob Grimm, die zich, zo blijkt uit zijn correspondentie met
Nederlandse wetenschappers, in de negentiende eeuw zeer voor de Nederlandse taal
en literatuur en het behoud van het Nederlandse culturele erfgoed heeft ingezet.
Dan volgt een serie artikelen over het Romaanse taalgebied. Volgens Antoinet
Brink heeft de neerlandistiek in Portugal met een vijftal lectoraten tussen 1994 en
2004 een bloeiperiode gekend, waar echter na 2007 door bezuinigingen weer een
einde aan kwam. Laura Brandt beschrijft vervolgens aan de hand van relevante
publicaties van onder andere Irène Simon en Mathieu Rutten de situatie aan de
universiteit van Luik, waar neerlandistiek al sinds 1817 bestaat. In Frankrijk kan
volgens Claudia Huisman aan vijftien verschillende universiteiten neerlandistiek
gestudeerd worden, een ontwikkeling die door de oprichting van de Association des
Néerlandistes de Belgique francophone et de France in 1996 nog eens extra positief
beïnvloed werd. Met een betoog over zeven verschillende leermethoden en
benaderingen beschrijft Guy Janssens vervolgens de ‘didactisch-linguïstische
proeftuin’ in Wallonië en Luxemburg tussen 1814 en 1830. Speciale aandacht wordt
besteed aan de methode van Johannes Kinker, eerste hoogleraar Nederlands in Luik.
Het daaropvolgende essay, eveneens met een focus op de toegepaste neerlandistiek,
laat aan de hand van de literatuurgeschiedenissen van respectievelijk Würth (1823),
Snellaert (1848) en Stecher (1886) zien dat het literatuuronderwijs in de Waalse
provincies tussen 1817 en 1900 onlosmakelijk verbonden was met cultureel-politieke
aspiraties van de natie. De bijdragen over het Romaanse taalgebied worden afgesloten
met een kort overzicht van de neerlandistiek in Spanje door Arthur Verbiest.
Vervolgens wordt met vier artikelen op de situatie in Oost-Europa ingegaan.
Wilken Engelbrecht doet dit voor Tsjechië en Slowakije met biografische informatie
over vooraanstaande neerlandici in Praag, Bratislava, Brno, Olomouc en Ružomberok.
Bijzondere vermelding verdient de vakgroep in Praag die ‘aan de basis
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stond van een zeer grote hoeveelheid literaire vertalingen van Nederlandstalige
literatuur’ (p. 247). Met een bijdrage over de eerste groep Hongaarse studenten die
bij onder andere Nicolaas Beets en C.W. Opzoomer in Utrecht gingen studeren schetst
Judith Gera de beginselen van de neerlandistiek in Hongarije. Zij besteedt bijzondere
aandacht aan een korte literatuurgeschiedenis van de lage landen door Zsigmond
Nagy. Bijzondere vermelding verdient daarin onder andere het feit dat Nagy uitgebreid
op literatuur van vrouwelijke schrijvers inging. Stefan Kiedroń beschrijft vervolgens
de situatie in Polen, waar in 1990 de eerste onafhankelijke Erasmus-Leerstoel voor
Nederlandse filologie opgericht werd. Jelica Novaković-Lopušina behandelt ten
slotte Zuidoost-Europa, waar ondanks politieke en culturele tegenslagen veel aan de
vertaling en de verspreiding van Nederlandse literatuur wordt gedaan. De oprichting
van het eerste lectoraat Nederlands in Belgrado in 1987 speelde daarin een belangrijke
rol.
Resteren nog, en nu wijk ik toch nog even van de volgorde van de bundel af, twee
artikelen over het Scandinavische taalgebied en twee over het Engelse. Mona Arfs
doet verslag van de neerlandistiek in Zweden, waar het Nederlands in de zeventiende
eeuw door handelsbetrekkingen al een veelgesproken taal was, zelfs aan het hof.
Was het vak van oorsprong ingebed in de Zweedse germanistiek, tegenwoordig kan
het in Stockholm en Göteborg ook als hoofdvak van een BA functioneren. In
Denemarken hebben we, zo vertelt Niels-Erik Larsen, het bestaan van de
neerlandistiek aan Louis L. Hammerich te danken, die in 1922, kort na zijn aanstelling
aan de universiteit van Kopenhagen met colleges over Nederlands begon. Sinds 1951
bestaat daar een lectoraat, en vanaf 1956 kon Nederlands er als bijvak gestudeerd
worden.
Voor het Brits-Engelse taalgebied beschrijft Jane Fenoulhet, aan de hand van
publicaties van Pieter Geyl, Gustaaf Renier en Theodoor Weevers, de ontwikkeling
van de neerlandistiek als universitaire discipline aan de Londense leerstoelen Bedford
College en University College. Speciale aandacht wordt besteed aan de binnen het
vak moeilijk vast te stellen grens tussen geschiedenis en literatuurwetenschap. Eddy
Verbaan en Roel Vismans geven een beeld van de neerlandistiek aan de University
of Hull, waar met de oprichting van een instituut voor Modern Dutch Studies onder
leiding van Peter King een nieuwe, interdisciplinaire aanpak in praktijk werd gebracht,
die volgens de auteurs ook in de VS al toegepast werd en inmiddels als Area Studies
bekendheid geniet.
De bundel artikelen wordt uiteindelijk afgesloten met een betoog van Marja Kristel,
die beschrijft hoe uit de ‘werkcommissie voor nederlandistiek’ de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek ontstond.
De bundel bevat een schat aan informatie en wetenswaardigheden met voor elk
wat wils. In deze tijden van crisis en bezuinigingen is het niet zinloos om ons op de
roots van de neerlandistiek te bezinnen en na te gaan met welke methoden,
onderzoeksstrategieën en institutionele beslissingen zij als discipline in het verleden
successen heeft geboekt. Een kritische kanttekening die ik bij deze verzame-
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ling heb is haar eurocentrische karakter. Complete taalregio's zoals het Caribische
gebied of de VS, om maar wat te noemen, blijven buiten beschouwing. Thema voor
een volgend congres misschien.
Jenneke Oosterhoff

Jansen, Mathilde. Language change on the Dutch Frisian island of Ameland
(linguistic and sociolinguistic findings). Utrecht, LOT, 2010. ISBN 978
9460 930 164. €24,22.
Taalverandering op een Waddeneiland: hoeveel lijken Ameland en
Martha's Vineyard op elkaar?
In dit boek beschrijft Mathilde Jansen de uitkomsten van haar onderzoek naar de
unieke taalsituatie op het Friese Waddeneiland Ameland. Het eiland wordt in het
hoogseizoen overspoeld door toeristen, maar kent in de winter ook periodes van
relatieve kalmte. De fysieke grenzen van het eiland zorgen voor een duidelijk
afgebakend onderzoeksgebied waarbinnen zich een situatie van intensief taalcontact
afspeelt, met name tussen twee varianten van het lokale Amelander dialect, de
Nederlandse standaardtaal en in mindere mate het Fries van de vastewal of het Duits
en het Engels van de toeristen. In haar onderzoek beschrijft Jansen processen van
dialectverlies en dialectbehoud. Het proefschrift bevat zeven hoofdstukken, vijf
appendices, een bibliografie, een Nederlandse samenvatting en een cv van de
onderzoekster.
In het eerste inleidende hoofdstuk geeft Jansen aan waarom ze gekozen heeft voor
een studie van het dialect van Ameland. Haar eigen biografische achtergrond - ze is
geboren en getogen op het Waddeneiland Texel - wordt niet genoemd, maar speelde
wellicht ook een rol bij de keuze van haar onderwerp.
In hoofdstuk 2 vat de auteur haar theoretisch kader en haar onderzoeksvragen
samen. Jansen gaat in op verschillen tussen contactlinguïstiek en contactdialectologie,
op dialectverandering in tamelijk afgelegen gebieden en op factoren zoals attitude
en sociaal netwerk. Ze formuleert haar onderzoeksvragen en vraagt zich met name
af in hoeverre het Amelander dialect aan verandering onderhevig is. In welke
taaldomeinen (fonologie, morfologie) taalverandering plaatsvindt, en ook welke van
de omringende talen (Nederlands of Fries) verantwoordelijk zijn voor de externe
taalverandering.
Het derde hoofdstuk gaat in op de geschiedenis en de sociaal-economische
ontwikkeling van het eiland. De specifieke kenmerken van het Amelander dialect
en de tegenwoordige vitaliteit worden besproken. Vergeleken met andere
dialectgebieden is het gebruik van het dialect uitermate algemeen; niet alleen kan
bijna
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100% van de informanten het dialect spreken, maar ze doen het ook regelmatig. Later
concludeert Jansen dat het Amelands wellicht het meest vitale dialect van Nederland
is.
In hoofdstuk 4 staan het onderzoeksontwerp en de taalkundige variabelen centraal.
Jansen voerde ook groepsgesprekken voor spontane taal, maar dat materiaal wacht
nog op analyse. Ze gebruikte een sociolinguïstische en een taalkundige vragenlijst
(met daarin twaalf taalkundige variabelen gerelateerd aan uitspraak en grammatica).
Vervolgens beschrijft Jansen in hoofdstuk 5 de sociolinguïstische context. Ze gaat
daarbij in op de taalvaardigheden van de eilandbewoners in het Amelands, Nederlands,
Fries en Duits. Verstaan en spreken van het Amelands en het Nederlands doen ze
voor bijna honderd procent. Duits verstaan en spreken de Amelanders beter dan Fries
(en wellicht ook beter dan Engels?). Het kunnen lezen van Nederlands is zonder
problemen, ook Amelands en Duits gaat goed, maar Fries is veel minder. Het kunnen
schrijven beperkt zich vooral tot Nederlands. Jansen vergelijkt het kunnen spreken
van Amelands met het dialect in Zeeland, Brabant, Limburg en met het Fries in
Friesland en volgens haar scoort het Amelands beter. Haar vergelijking is echter
tamelijk gekunsteld omdat ze eerst haar eigen informanten heeft uitgekozen op het
kunnen spreken van Amelands terwijl de andere onderzoeken die ze noemt surveys
elders in Nederland zijn die deels onder alle schoolkinderen of onder de gehele
bevolking zijn uitgevoerd. Het gerapporteerde taalgebruik in veertien domeinen laat
een bekend patroon zien van de eigen taal met bekenden en de dominante taal met
autoriteiten en buitenstaanders. Interessant is dat oudere dialectsprekers minder vaak
dialect gebruiken met bezoekers dan jongere sprekers (p. 99), iets wat wellicht wijst
op veranderende omgangsvormen. De taaloverdracht naar de volgende generatie lijkt
grotendeels intact, hoewel het effect van een toenemende tweetaligheid
Amelands-Nederlands in de jongere generaties volgens mij niet moet worden
onderschat. De vergelijking met Friesland als geheel gaat opnieuw mank. Want als
je veertig Friessprekende gezinnen selecteert, dan krijg je ook een heel hoog
percentage dat Fries doorgeeft aan de kinderen. Er bestaat een duidelijke
eilanderidentiteit, hoewel die voor sommige informanten meer met hun eigen dorp
lijkt verbonden dan met Ameland als geheel. In hun taalhouding evalueren de
onderzochte Amelanders hun dialect en het Nederlands positiever dan het Duits of
het Fries. Uit de verschillende opinies die de onderzoekster over de vier talen aan de
orde stelde, komt opnieuw naar voren dat het Nederlands vooral geschikt is voor
officiële doeleinden (school, burgemeester, nieuwe inwoners), het Amelands als taal
van de ingroep en opnieuw staan Duits (enigszins) en Fries (heel duidelijk) hierbuiten.
Het is jammer dat de onderzoekster de vraag niet heeft voorgelegd in hoeverre de
sprekers zelf hun dialect beschouwen als een Nederlands dialect, een Fries dialect,
een mengvorm of een zelfstandige variëteit. Het zou voor de toekomst van het dialect
verder ook interessant zijn geweest om met name de jongeren te vra-
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gen naar hun toekomstplannen. Zullen ze zeker op het eiland blijven werken en
wonen of zijn ze van plan om elders een toekomst te zoeken?
In hoofdstuk 6 bespreekt ze de resultaten van de twaalf talige variabelen, van de
meest geografisch bepaalde variabelen tot de variabelen met de grootste verspreiding.
In heldere taal legt Jansen uit dat de jongere generatie meer invloed van het
Nederlands heeft ondergaan dan de oudere generatie. Toch vindt ze ook af en toe
dat de jongere generatie juist meer dialectvormen gebruikt, of dat er nieuwe
tussenvormen of hypercorrecties optreden. De algemene trend is afvlakking van het
dialect (levelling). De oudere, mannelijke informanten van de westelijke kant van
het eiland zijn de groep die het meest authentieke dialect spreken. Er lijkt geen directe,
maar wel indirecte invloed van het Fries aanwezig.
In het zevende en laatste hoofdstuk geeft de auteur een samenvatting van de talige
en sociolinguïstische uitkomsten en biedt ze een breder perspectief en bovendien
werpt ze enkele vragen op voor verder onderzoek.
Het boek past in de sociolinguïstische traditie van onderzoek die in het midden
van de jaren zestig van de vorige eeuw gestalte kreeg in het werk van William Labov.
Zijn beroemdste onderzoek deed hij in de urbane context van New York, dat was
een grote vernieuwing in die tijd, maar zijn oorspronkelijke onderzoek deed hij op
het toeristische eiland Martha's Vineyard vlak voor de kust van New Jersey (Labov
1963). Ruim veertig jaar later vertoont het onderzoek van Jansen een aantal
opmerkelijke overeenkomsten met het oorspronkelijke onderzoek van Labov.
Uiteraard is de locatie (een toeristeneiland met eigen dialectkenmerken) een
belangrijke factor. Voorts uit zich de overeenkomst voor een deel in de opzet, de
aanpak en de uitvoering, en er zijn interessante parallellen in de analyses en de
uitkomsten. Herhaaldelijk wijst Jansen op die overeenkomsten; maar liefst acht maal
wordt de klassieke studie van Labov aangehaald. Je vraagt je af: als iemand dit
onderzoek bijvoorbeeld had gedaan eind jaren zestig - in navolging van Labov zouden de uitkomsten dan heel anders zijn geweest? Of heeft de tijd op Ameland stil
gestaan?
Opmerkelijk genoeg verwijst Jansen niet naar een vergelijkbaar laboviaans
onderzoek dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd gedaan naar de
uitspraakverandering van het Fries onder invloed van het Nederlands in de plaats
Grou (Feitsma, Van der Geest, Van der Kuip & Meekma 1984), terwijl sommige
van haar uitkomsten wel in dezelfde richting wijzen. Ook de rol van het Duits blijft
wat onderbelicht. Als de meeste respondenten hun brood verdienen aan de toeristen,
waarvan het grootste deel uit Duitsland komt, en ze bovendien aangeven dat ze het
Duits prima beheersen (p. 95), beter dan het Fries, dan vraag je je af of dat überhaupt
(!) invloed heeft op het lokale dialect. Juist bij deze meertalige respondenten waarschijnlijk spreekt de meerderheid ook een aardig woordje Engels - zou het
interessant zijn die meertaligheid ook in de beschouwing mee te nemen.
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Af en toe lijkt het alsof het inging tegen het verwachtingspatroon van de onderzoekster
dat de Friese taal een relatief ondergeschikte rol speelt op het eiland. Bijvoorbeeld
als de uitkomst is dat de taalvaardigheid in het Fries relatief laag is of de houding
relatief minder positief. Het simpele gegeven dat de basisscholen op het eiland een
ontheffing hebben om het Fries als vak te onderwijzen, zou voldoende aanwijzing
moeten zijn om te beseffen dat de Friese taal op het huidige Ameland een zeer geringe
plaats in de gemeenschap heeft. Het hoeft verder ook geen verbazing te wekken dat
je op een relatief klein eiland als Ameland geen regiolectvorming tegenkomt. Het
concept regiolectvorming past niet goed bij een dergelijke afgebakende
eilandgemeenschap.
Al met al heeft Mathilde Jansen een uiterst waardevolle bijdrage geleverd aan de
Nederlandse sociolinguïstiek. Het is de moeite waard dat ze een gepopulariseerde
versie van haar proefschrift heeft geschreven (Jansen 2010), die komt naast haar
eerdere populaire-wetenschappelijke boekje (Jansen en Van Oostendorp 2004) over
de taal van alle waddeneilanden. Het is jammer dat ze haar proefschrift (nog) niet
heeft ‘vertaald’ naar een aantal wetenschappelijke artikelen in internationale
tijdschriften. De oorzaak zal uiteraard haar waardevolle werk zijn als webredacteur
bij het Meertens Instituut en bij de populair wetenschappelijke website Kennislink
(www.kennislink.nl).
Durk Gorter
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Meurs, Frank van, English in job advertisements in the Netherlands:
Reasons, use and effects. Utrecht, LOT, 2010. ISBN 978 9460 930 430.
€30,02.
Het Engels in Nederlandse personeelsadvertenties ontmythologiseerd
Wat is het verschil tussen een onderhoudstechnicus en een maintenance engineer?
Beide termen kom je regelmatig tegen in Nederlandse personeelsadvertenties, maar
de ene baan wordt aangeduid met een Nederlandse en de andere met een Engelse
naam. Er wordt nogal eens gefulmineerd tegen de verengelsing van het Nederlands
en daarbij wordt het gebruik van Engelse functiebenamingen in
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plaats van Nederlandse regelmatig als voorbeeld gegeven van een verfoeilijke praktijk.
En niet alleen die functiebenamingen zijn vaak Engels, maar ook andere woorden
in de advertentie en soms zelfs de gehele tekst. Het proefschrift van Frank van Meurs
is een diepgaande empirische studie van dit verschijnsel, het gebruik van het Engels
in personeelsadvertenties in Nederland.
Waarom wordt het Engels daar gebruikt, hoeveel en wat zijn de effecten ervan?
Van Meurs laat om te beginnen zien dat er wel heel veel beweerd wordt over het
gebruik van het Engels in die advertenties, maar dat de meeste opmerkingen erover
niet op empirische observaties zijn gebaseerd. Verder is het natuurlijk niet alleen een
Nederlands verschijnsel, maar iets dat in heel veel talen voorkomt, vooral in Europa.
Over het gebruik van het Engels in reclame voor goederen en diensten bestaat echter
wel (internationaal) empirisch onderzoek en dat is voor Van Meurs een goed beginpunt
en tegelijkertijd vaak een punt van vergelijking.
Op basis van het bestaande onderzoek zet Van Meurs een model op om het Engels
in personeelsadvertenties te onderzoeken. In dat model staan vier aspecten van de
advertenties centraal: de zender, de boodschap, de ontvanger en de context. De zender
heeft symbolische en niet-symbolische redenen om in een advertentie Engels te
gebruiken. Symbolische redenen hebben te maken met dingen die niet objectief te
observeren zijn en dan met name het feit dat ‘het Engels wordt geassocieerd met een
internationaal en modern imago’ (p. 17). Niet-symbolische redenen om Engels te
gebruiken kan je wel observeren, bijvoorbeeld het feit dat een bepaald bedrijf een
multinational is. Die symbolische en niet-symbolische redenen hebben dan betrekking
op de baan zelf, de organisatie die de baan adverteert, de boodschap in de advertentie
zelf of de doelgroep ervan. Als gevolg van die overwegingen van de zender komt er
dan een volledig Nederlandse, een volledig Engelse of een gedeeltelijk Engelse
advertentie tevoorschijn, die vervolgens door de ontvanger wordt gedecodeerd en
omgezet in gedragsintenties en gedrag (al dan niet solliciteren). De context wordt
gedefinieerd als ‘de rol die Engels speelt in Nederland buiten het domein van
personeelsadvertenties’ (p. 434) en kan de drie andere componenten (zender,
boodschap, ontvanger) beïnvloeden.
Van Meurs zoomt in drie lange hoofdstukken in op de redenen van de zender om
Engels te gebruiken in die advertenties, de mate van dat gebruik en het effect ervan
op de ontvanger. Dat doet hij na een uitgebreid literatuuroverzicht over de rol van
het Engels in de Nederlandse maatschappij, een bespreking van eerder onderzoek
naar het Engels in (personeels)advertenties en bestaande meningen daarover, plus
een methodologische uiteenzetting (hoofdstuk 2-4). Voor zijn bestudering van de
redenen voor het gebruik van het Engels (hoofdstuk 5) heeft hij gebruik gemaakt
van 27 interviews met adverteerders en die vervolgens onderworpen aan een
kwalitatieve analyse. Daaruit blijkt dat de indeling in drie soorten
personeelsadvertenties (volledig Nederlandse, volledig Engelse en gedeeltelijk
Engelse) onder andere stoelt op verschillen in motivatie. De andere twee hoofdstukken
zijn gebaseerd op eerder gepubliceerde wetenschappelijke artikelen waarvan
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Van Meurs een van de auteurs was. Beide zijn het resultaat van kwantitatieve analyses
van het gebruik van het Engels in Nederlandse personeelsadvertenties (hoofdstuk 6)
en de effecten van dat gebruik op potentiële sollicitanten (hoofdstuk 7). Voor
hoofdstuk 6 is een corpus bestudeerd van advertenties uit de Volkskrant en van
Monsterboard.nl, een populaire recruteringswebsite. Daaruit blijkt onder andere dat
er in de advertenties in de Volkskrant minder Engels wordt gebruikt dan in die op
Monsterboard en dat het percentage geheel Engelse advertenties laag is (respectievelijk
0.8% en 4%). Het verschil tussen de twee schrijft Van Meurs toe aan het feit dat het
om twee verschillende media gaat, maar ook aan een verschil tussen de
bedrijfssectoren die er gebruik van maken. Zo staan er in de Vokskrant advertenties
voor het onderwijs en de gezondheidszorg, maar niet op Monsterboard, waar juist
veel advertenties uit de vervoerssector staan. Overigens blijkt uit het onderzoek wel
dat de bedrijfssector bepalend kan zijn voor de mate van het gebruik van Engels in
een personeelsadvertentie. Hoofdstuk 7 rapporteert over experimenteel onderzoek
naar de effecten van het gebruik van Engels op mogelijke sollicitanten. Hierbij
moesten proefpersonen in twee studies gefingeerde advertenties beoordelen en kregen
ze in een derde studie functiebenamingen in het Engels en Nederlands voorgelegd.
Uit de eerste twee studies blijkt onder andere dat de taal van de advertentie weinig
effect heeft op de attitude tegenover de advertentie en dat veel proefpersonen hun
kennis en begrip van het Engels overschatten. Het laatste experiment wees uit dat
een Engelse functiebenaming minder positief wordt beoordeeld dan een Nederlandse,
maar dat het tegenovergestelde het geval was voor de beoordeling van de baan zelf,
waarbij met name opvalt dat een Engelse benaming als mannelijker wordt beoordeeld.
Dat is frappant, omdat er in de literatuur beweerd wordt dat die Engelse
functiebenamingen juist zijn ingevoerd vanwege hun vermeende sekseneutraliteit:
anders dan in het Nederlands hebben Engelse functiebenamingen doorgaans maar
één vorm voor mannen en vrouwen.
Het is een interessante materie en gezien de openbare discussie was het ook hoog
tijd dat er empirisch onderzoek naar werd gedaan. Dit proefschrift bevestigt en
ontzenuwt dan ook een paar mythes die plegen op te duiken in de reeds eerder
genoemde kritiek op het gebruik van het Engels in personeelsadvertenties. Er
ontbreken volgens mij echter drie dingen die toch minstens genoemd hadden moeten
worden en waarvan de eerste twee mijns inziens desiderata voor vervolgonderzoek
zijn. Ten eerste mis ik een historisch perspectief. Op alle drie de vlakken waar Van
Meurs onderzoek naar doet rijzen wat dat betreft vragen. Dat het gebruik van het
Engels in personeelsadvertenties geen verschijnsel van vandaag is, bewijst hij door
allerlei verwijzingen naar literatuur uit het laaste kwart van de twintigste eeuw, maar
is het in de afgelopen decennia ook toegenomen (boodschap), is de waardering ervoor
tegelijkertijd ook gegroeid (ontvanger), en/of is de motivatie ervoor veranderd
(zender)? De plaats van het Engels in de Nederlandse samenleving (context) is
namelijk wel veranderd. Het zijn niet allemaal
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vragen die even makkelijk te onderzoeken zijn, maar zeker de eerste is niet
onmogelijk. Het internationale perspectief ontbreekt zeker niet. Er wordt regelmatig
verwezen naar onderzoek elders ter wereld (niet beperkt tot Europa) en naar het snel
groeiende onderzoeksgebied van het Engels als globale taal. Maar één specifieke
vergelijking ontbreekt en dat is die met de andere delen van het Nederlandse
taalgebied. Dezelfde vragen naar boodschap, zender en ontvanger die in historisch
perspectief opduiken, doen dat hier ook: is de hoeveelheid Engels in
personeelsadvertenties in Vlaanderen en Suriname groter of kleiner dan in Nederland,
en wordt het anders gewaardeerd en/of gemotiveerd? Verschillen zullen er zeker
zijn, die ook weer met de Vlaamse en Surinaamse context in verband te brengen
zijn.1. Ten slotte zou ik, gezien de waargenomen overschatting van het eigen Engels
van de proefpersonen in hoofdstuk 7, wel meer willen weten over de kwaliteit van
het Engels in Nederlandse personeelsadvertenties. Maar ik geef toe dat daarbij een
persoonlijke motivatie meespeelt, want vanuit mijn Britse perspectief erger ik me
nogal eens aan de kwaliteit van het Engels van Nederlanders.
De interessante materie van dit boek wordt helaas niet interessanter gemaakt door
de gehanteerde stijl. De tekst lijdt aan saaiheid, te veel omslachtige formuleringen
die te vaak herhaald worden, te veel onnodige structuurmarkeringen, te lange zinnen.
Bovendien bestaan hoofdstuk 6 en 7, zoals reeds vermeld, deels uit reeds
gepubliceerde artikelen die op een soortgelijke manier geformuleerd zijn. Daar staat
misschien tegenover dat ze door een tijdschriftredactie behandeld zijn en soepeler
lezen dan andere hoofdstukken, maar daardoor is er ook veel stilistische variatie. Die
stilistische minpunten zijn des te jammerder, omdat je niet elke dag een taalkundig
proefschrift tegenkomt met zoveel methodologische variatie: zowel kwalitatieve als
kwantitatieve analyse, en zowel corpus- als experimenteel onderzoek, dat bovendien
degelijk en kritisch is uitgevoerd.
Roel Vismans
Vismans, Roel, ‘Aanspreekvormen in Nederlandse en Vlaamse
personeelsadvertenties voor hoogopgeleiden’. Tijdschrift voor Taalbeheersing
29, (4) 2007, 289-313.
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Sterkenburg, Piet van, Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis
van woordenboeken van het Nederlands. Schiedam, Scriptum, 2011. ISBN
978 9055 948 376. €49,95.
Monument voor de Nederlandse lexicografie
Piet van Sterkenburg, emeritus hoogleraar Nederlandse lexicologie te Leiden en
oud-directeur van het eveneens in Leiden gevestigde Instituut voor Nederlandse
Lexicologie (INL), publiceerde in 1984 Van woordenlijst tot woordenboek. Inleiding
tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands (Brill, Leiden). Hij was
daarmee een pionier op het gebied van de geschiedschrijving van de Nederlandse
lexicografie. Natuurlijk hadden anderen (lang) voor hem daar ook al het nodige aan
gedaan, maar Van Sterkenburg was toch de eerste die de geschiedenis van de
Nederlandse lexicografie in een samenhangend geheel beschreef. En nu is er dan de
opvolger van zijn boek uit 1984. De titel is gelijk gebleven. Het woordje ‘Inleiding’
is volkomen terecht uit de ondertitel verdwenen. Met het bescheiden onbepaald
lidwoord, ‘een geschiedenis van woordenboeken in het Nederlands’ lijkt hij aan te
geven dat het hier gaat om zijn persoonlijke weergave en benadering van de
lexicografische geschiedenis in het Nederlandse taalgebied. Uit het ontbreken van
het bepaald lidwoord ‘de’ voor ‘woordenboeken’ wordt direct duidelijk dat Van
Sterkenburg zich bepaalde selecties heeft toegestaan. De lezer hoeft bijvoorbeeld
geen beschrijving van ‘twee- en meertalige woordenboeken vanaf de negentiende
eeuw’ te verwachten (p. 10).
Van Sterkenburg begint zijn geschiedenis met twee korte hoofdstukjes over ‘Het
ontstaan van woordenboeken’ en ‘Lexicografie bij de klassieken’. Interessant, maar
naar mijn mening in een geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands niet
echt nodig. Ik zou ze niet gemist hebben. De volgende vier hoofdstukken gaan via
de Oudnederlandse periode (500-1200), de middeleeuwen (tot circa 1500), de
zestiende eeuw en de zeventiende, achttiende en een deel van de negentiende eeuw,
over in hoofdstuk 7, een scharnierpunt in het boek, waarin de wetenschappelijke
woordenboeken worden behandeld. Hoofdstuk 8 behandelt ‘Verklarende of
semasiologische woordenboeken’. In de hoofdstukken 9 tot en met 15 komen allerlei
min of meer specialistische woordenboeken aan de orde (bijvoorbeeld:
synoniemenwoordenboeken, onomasiologische woordenboeken, encyclopedische
en etymologische woordenboeken, woordenboeken van spreekwoorden en zegswijzen
en dialectwoordenboeken).
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een literatuurlijst. Daar is wat voor te zeggen,
maar ik had persoonlijk liever (ook) een integrale literatuurlijst aan het einde van
het boek gezien. Van Sterkenburg geeft wel een afsluitende bibliografie met
‘uitsluitend algemene werken’, waarin ‘publicaties van algemene aard met
hoofdstukken over de geschiedenis van woordenboeken’ zijn opgenomen. Hoewel
Van Sterkenburg als stelregel hanteert dat hij in die bibliografie geen publicaties op-
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neemt die al eerder in afzonderlijke bibliografieën zijn genoemd, zou zijn eigen
geschiedenis van het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) uit 1992 hier niet
hebben misstaan. Temeer omdat hij Van Sterkenburg (1984), eerder genoemd in de
literatuurlijst op pagina 157, wel een plaatsje heeft gegund in de afsluitende
bibliografie. Daarin staan overigens wel meer publicaties die al in eerdere
literatuurlijsten zijn opgenomen. Het is opvallend dat Van Sterkenburg in de
bibliografie van algemene werken geen enkele publicatie over het Deutsches
Wörterbuch van de gebroeders Grimm heeft opgenomen, terwijl hij wel verwijst
naar literatuur over Webster's third en de Oxford English dictionary en naar een
geschiedenis van Franse woordenboeken. Het is onvermijdelijk dat Van Sterkenburg
de steeds maar uitdijende secundaire literatuur niet helemaal kon meenemen.
Desondanks verbaast het me wel enigszins dat bij hoofdstuk 10,
‘Synoniemenwoordenboeken of onomasiologische woordenboeken’, Hüllen (2005)
niet in de literatuurlijst staat.
Het boek wordt afgesloten met een nuttig register van auteursnamen. Via dat
register komt de lezer erachter dat onder het strikt genomen onjuiste kopje ‘Literatuur
over het WNT’ (p. 178) wel degelijk standaardwerken over de geschiedenis van het
Deutsches Wörterbuch zijn opgenomen. Samen geven de literatuurlijsten een
geweldige basis voor iedereen die zijn kennis van de geschiedenis van de lexicografie
in het Nederlandse taalgebied wil vergroten. Het is jammer dat Van Sterkenburg
waar dat van toepassing was geen URL's heeft opgenomen van elektronisch
beschikbare titels, zoals die in het online lexicografische tijdschrift Trefwoord (zie
http://www.fryske-akademy.nl/?L=1&id=51).
Een zaakregister ontbreekt helaas. Via omwegen als het auteursregister en de
inhoudsopgave kan de lezer wel iets meer vinden, maar hij zal niet altijd op de
gewenste informatie stuiten. De lezer die meent dat hij alles over het WNT in het
betreffende hoofdstuk zal vinden, komt bedrogen uit. Het WNT komt bijvoorbeeld
ook terug in hoofdstuk 13, over de dialectlexicografie.
Zeer tot mijn genoegen besteedt Van Sterkenburg in hoofdstuk 7 ruim aandacht
aan de voor de (wetenschappelijke) lexicografie in West-Europa zo belangrijke
negentiende eeuw. Het is de eeuw waarin onder andere de aanzet is gegeven voor
het Woordenboek der Nederlandsche taal en andere Nederlandse wetenschappelijke
woordenboeken. Van Sterkenburg schetst in amper vier pagina's op een heldere
manier de politieke en cultureel nationalistische achtergrond waarin het WNT kon
ontstaan. Ik had in dit verband wel graag een verwijzing gezien naar het werk van
Joep Leerssen, die zich onder andere heeft toegelegd op de relatie tussen filologie
en (cultureel) nationalisme in de lange negentiende eeuw in Europa (zie
http://home.medewerker.uva.nl/j.t.leerssen/).
Na zijn boeiende bespreking van het WNT ruimt Van Sterkenburg slechts iets meer
dan een halve pagina in voor het iWNT, de online versie. Als laatste bespreekt Van
Sterkenburg in hoofdstuk zeven het Algemeen Nederlands woordenboek (ANW), een
van de nieuwe paradepaardjes van het INL. Helaas maakt hij geen
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melding van het feit dat het ANW op pp. 261-262 weer aan de orde komt. Het is ook
pas hier dat hij de voordelen van elektronische woordenboeken benoemt. Hij maakt
overigens zeer terecht duidelijk dat we er niet zijn met het simpel digitaliseren van
‘papieren’ woordenboeken. Zuiver elektronisch bedoelde woordenboeken vragen
om een heel ander concept en om andere mogelijkheden voor de lexicograaf om
semantische beschrijvingen te maken (p. 261).
Van Sterkenburg vermeldt op p. 178 wel dat het WNT online staat, maar een URL
geeft hij niet. Op p. 193 en op p. 194 wordt vermeld dat sinds 2007 het
Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW, enkele malen abusievelijk VNMW
genoemd) online geraadpleegd kan worden op woordenboeken.inl.nl. Die URL leidt
ons echter niet naar het VMNW, maar naar de beginpagina van het INL. De correcte
URL is http://gtb.inl.nl. Daar zijn ook het WNT en andere wetenschappelijke
woordenboeken, waaronder het Oudnederlands woordenboek (ONW), te vinden.
Van Sterkenburg geeft voor het ONW overigens de niet-werkende URL
www.onw.inl.nl.
Van Sterkenburg gebruikt regelmatig jargon. Soms licht hij dat toe, maar (te) vaak
doet hij dat ook niet. Zijn gebruik van de term ‘trefwoord’ is voor de nietlexicografisch
ingevoerde lezer een beetje verwarrend. In ‘structuur van een trefwoord’ (p. 173),
betekent ‘trefwoord’ ‘(woordenboek)artikel’, maar in dezelfde alinea wordt gesproken
over informatie over het trefwoord, dat hier wel ‘lemma’ moet zijn. Op p. 241 duidt
‘trefwoord’ duidelijk alleen het vetgedrukte lemma aan, en op p. 257 is ‘trefwoord’
synoniem voor ‘ingang’.
In het overzicht van de belangrijkste dialectwoordenboeken per provincie of
regionale eenheid (pp. 342-345) ontbreekt de provincie Friesland. Ten onrechte, want
in Friesland wordt niet alleen Fries gesproken, maar bijvoorbeeld ook een
Nedersaksisch dialect: het Stellingwarfs. Het prachtige woordenboek in vier delen
dat Henk Bloemhoff daarvan heeft gemaakt, wordt door Van Sterkenburg genoemd
onder het kopje ‘Drente’. Bij de provincie Overijssel had J.H. Halbertsma's vroege
‘Woordenboekje van het Overijselsch. Proeve’ nog kunnen worden genoemd
(Overijselsche almanak voor oudheid en letteren I, 1836. Deventer, pp. 193-255).
Van Sterkenburg citeert op p. 368 uit Van den Toorn (1993; niet vermeld in de
literatuurlijst) diens definitie van leeswoordenboek: ‘een woordenboek over een zeer
bepaald gebied, dat zo intrigerend is, dat men er af en toe een uurtje lezend aan wil
besteden’. Aldus gedefinieerd is ‘leeswoordenboek’ voor Van Sterkenburg een mooie
kapstok om in hoofdstuk 15 een aantal zeer uiteenlopende woordenboeken en -boekjes
aan op te hangen, maar ik kan het niet met de definitie eens zijn. Voor mij is elk
woordenboek een ‘leeswoordenboek’. En ik sta daarin niet alleen. Cumps (2006)
gebruikt de term ‘leeswoordenboek’ voor de veertiende editie van de Grote Van Dale
en Willy Martin presenteert het Groot woordenboek Afrikaans en Nederlands (Prisma
2011) onder andere ook als een ‘leeswoordenboek’, ‘waarin men ook kan lezen en
grasduinen’.
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Van Sterkenburgs logisch opgebouwde boek staat, ondanks de beperkingen die hij
zichzelf noodgedwongen heeft opgelegd, boordevol met nuttige en interessante
informatie. Hij maakt de lezer deelgenoot van zijn uitgebreide kennis in helder, vaak
meeslepend proza met soms prettig onverwachte adjectieven: ‘glossaria van een
ijzingwekkende anonimiteit’ (p. 52). Door het hele boek heen geeft hij blijk van zijn
vermogen om kort van stof en toch duidelijk te zijn. Hij geeft van veel van de
behandelde (modernere) woordenboeken de sterke en zwakke punten aan, soms uit
de tweede hand. Eigenlijk zijn het ultrakorte recensies. Genoeg om de lezer in staat
te stellen om zich een basisidee over de betreffende woordenboeken te vormen.
Het boek is prachtig uitgegeven, met veel verhelderende illustraties en foto's van
bekende en onbekende(re) lexicografen. Geen enkele illustratie of foto is overbodig
en alles staat precies op de goede plaats. Het is een attractie op zich om eindelijk
eens de gezichten achter de namen van al die woordenaars te zien; ‘Koenen’ is
bijvoorbeeld opeens niet alleen maar een woordenboek.
Van Sterkenburgs boek kan zonder meer van kaft tot kaft gelezen worden, maar
het kan, met enige creativiteit van de gebruiker, tevens dienen als naslagwerk. Hij
heeft laten zien dat de lexicografie als volwaardig vak kan worden beschouwd. Met
het aantonen van het maatschappelijk belang van woordenboeken, heeft hij ook het
belang van zijn eigen lexicografische geschiedschrijving aangetoond.
Anne Dykstra
Cumps, Jan, ‘Voor u gelezen (en op het scherm bekeken)’, Impuls 36, (3) 2006,
144-146. Laatst geraadpleegd op 31 juli 2012 op
http://www.acco.be/download/nl/10779954/file/impuls_2005-2006-jg36-3_voor_u_gelezen_en_op_het_scherm_bekeken.pdf
Hüllen, Werner, A history of Roget's thesaurus. Origins, development, and
design. Oxford, 2005.
Sterkenburg, P.G.J. van, Het woordenboek der Nederlandsche taal. Portret van
een taalmonument. Den Haag, 1992.
Toorn, M.C. van den, ‘Leeswoordenboeken’, De Nieuwe Taalgids 86, 1993,
pp. 206-211. Laatst geraadpleegd op 31 juli 2012 op
https://www.dbnl.org/tekst/_taa008199301_01/_taa008199301_01_0022.php

Eindnoten:
1. Een bescheiden bijdrage aan een Vlaams-Nederlandse vergelijking van personeelsadvertenties
is te vinden in Vismans (2007). Daar gaat het om verschillen in het gebruik van aanspreekvormen.
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Erratum
In de vorige editie van IN is abusievelijk een verkeerd e-mailadres van Herman van
der Heide geplaatst. Het juiste adres is: herman.vanderheide@unibo.it.
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