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Voorwoord
Als een van de oudste afdelingen Nederlands extra muros vierde de sectie
neerlandistiek van het Instituut van Germaanse Studies aan de Filosofische Faculteit
van de Karelsuniversiteit in Praag het vijfentachtigjarige bestaan van het vak. Ter
gelegenheid van dit jubileum werd in september 2007 het ‘Regionaal Colloquium
Neerlandicum’ in Praag gehouden. Dit colloquium vormde tegelijkertijd het vijfde
deel van onze jaarlijkse colloquia, Praagse Perspectieven 5 dus.
Aan het driedaagse colloquium werd door meer dan 80 gasten deelgenomen,
collega's die secties Nederlands in verschillende landen van onze regio
vertegenwoordigen en ook door collega's en gasten uit Nederland en België.
We waren bijzonder verheugd door de aanwezigheid van vele eregasten, de officiële
vertegenwoordigers van Nederland en België, met name Zijne Excellentie de
ambassadeur van België, de heer Raf van Hellemont, Zijne Excellentie de
ambassadeur van Nederland, de heer Jan Lucas van Hoorn en de vertegenwoordiger
van de Vlaamse regering, de heer Walter Moens. Ook vertegenwoordigers van onze
universiteit gaven bij het begin van ons congres blijk van hun belangstelling. We
waren vereerd met de aanwezigheid van de decaan van onze faculteit, de heer Michal
Stehlík, de twee vice-decanen, mevrouw Jana Králová en mevrouw Olga Lomová
en de directeur van het Instituut van Germaanse Studies, de heer Milan Tvrdík, bij
de feestelijke opening van het colloquium. Tevens konden we de vertegenwoordiger
van de Nederlandse Taalunie, de heer Marc le Clercq, en de vertegenwoordiger van
de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, de heer Jan Renkema, verwelkomen.
Het brede onderwerp van ons colloquium, ‘Taallandschap’, heeft de deelnemers
geïnspireerd tot lezingen waarin de plaatsgebonden component een belangrijke rol
speelt. Op dat gebied hebben we interessante lezingen gehoord die de aandacht
richtten op regionale diversiteit en de uitdrukking ervan in taalen letterkunde.
De lezingen van het congres werden aangevuld met culturele evenementen. Bij
de feestelijke opening was er een concert met Nederlandse en Tsjechische muziek,
gespeeld door het Praags Studentenorkest onder leiding van Jan Bubák, student bij
de Praagse vakgroep neerlandistiek en tegelijkertijd studerend aan de Praagse
Muziekacademie. De laatste avond was ingeruimd voor een literaire avond met
Kristien Hemmerechts, een van de bekendste Vlaamse schrijvers. Deze avond werd
georganiseerd door de vertegenwoordiging van de Vlaamse regering in onze regio.
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Deze bundel bevat teksten van de lezingen gehouden tijdens het colloquium, alsmede
enkele bijdragen van collega's die om verschillende redenen niet hebben gesproken,
maar van wie de bijdragen aansloten op ons thema.
Het colloquium vond plaats in het gebouw van de Filosofische Faculteit in de
Hybernská-straat, in het Šporkpaleis. Een speciaal woord van dank richten we tot
mevrouw Jana Králová, vice-decaan van de Filosofische Faculteit, die ons de prachtige
ruimte in het paleis voor twee dagen ter beschikking heeft gesteld.
De organisatie van het congres zou niet mogelijk zijn geweest zonder financiële
steun. Hiermee betuigen we onze oprechte dank aan de Nederlandse Taalunie. Zonder
deze steun zou ons congres niet tot stand gekomen zijn. Ook willen we graag de
Nederlandse Ambassade in Praag en de vertegenwoordiging van de Vlaamse regering
danken voor hun begrip, steun en de organisatie van de avondprogramma's voor de
deelnemers.
Praag, juli 2008
Zdenka Hrnčířová
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Úvodem
Jako jedno z nejstarších oddělení nederlandistiky extra muros slavila nederlandistika
Ústavu germánských studií na Karlově univerzitě v Praze 85. výročí trvaní oboru.
Při příležitosti tohoto jubilea se v Praze v září 2007 konalo Regionální kolokvium.
Toto kolokvium bylo zároveň pátým pokračováním série kolokvií, tedy Pražské
Perspektivy 5.
Třidenního kolokvia se zúčastnilo více než 80 hostů. Uvítali jsme kolegy zastupující
obor nederlandistiky v různých zemich našeho regionu a také kolegy a hosty z Belgie
a Nizozemska.
Zvláště jsme si vážili přítomnosti mnoha čestných hostů, oficiálních představitelů
Belgického a Nizozemského královstvi, jeho excelence pana velvyslance Rafa Van
Hellemonta, jeho excelence pana velvyslance Jana Lucase van Hoorna a zástupce
Vlámské vlády pana Waltera Moense. Slavnostního zahájení se zúčastnili také
představitelé naší univerzity, děkan Filozofické fakulty pan Michal Stehlik,
proděkanky paní Jana Králová a Olga Lomová a ředitel Ústavu germánských studií
na Filozofické fakultě pan Milan Tvrdík. Dále jsme měli potěšení uvítat mezi námi
představitele Nizozemské jazykové unie pana Marca le Clercqa a předsedu
Mezinárodniho svazu nederlandistů pana Jana Renkema.
Téma našeho kolokvia Krajina jazyka (Taallandschap) bylo svým pojetím velmi
široké a inspirovalo účastníky kolokvia k příspěvkům, ve kterých prvky krajiny hrály
významnou roli. Vyslechli jsme zajímavé přednášky, ve kterých byla pozornost
věnována rozdílnosti různých regionů a zobrazení této diverzity v jazyce a literatuře.
Jednání kongresu bylo doplněno kulturními pořady. Při slavnostním zahájení to
byl koncert nizozemské a české hudby v provedení Pražského studentského orchestru
pod vedením Jana Bubáka, studenta pražské nederlandistiky a zároveň studenta
Akademie muzických uměni v Praze. Závěrečný večer kolokvia byl věnován literatuře.
Díky zástupci Vlámské vlády v regionu jsme měli příležitost setkat se s jednou z
nejvýznamějších vlámských spisovatelek paní Kristien Hemmerechts.
Tato publikace obsahuje texty příspěvků přednesených na kolokviu a také několik
příspěvků, které z různých důvodů na kolokviu předneseny být nemohly.
Kolokvium se konalo v budově Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Hybernské
ulici, ve Šporkově paláci. Náš speciální dík patří na tomto místě paní proděkance
Janě Králové, která nám umožnila konat kongres v tomto příjemném prostředí.
Organizace kongresu by nebyla možná bez finanční podpory. Rádi bychom vyjádřili
vřelý dík Nizozemské jazykové unii bez jejíž podpory by konání kongresu nebylo
možné. Naše poděkování patří také velvyslanectví
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Nizozemského království v Praze a zastoupeni Vlámské vlády v regionu za pochopení,
podporu a organizaci večerních programů pro účastníky kongresu.
Praha, červenec 2008
Zdenka Hrnčířová
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Inleiding tot het thema
Taallandschap - taalkunde
Het onderling verband tussen taal en geografie kunnen we vanuit twee invalshoeken
bestuderen. Aan de ene kant gaat het om de visie op taal uitsluitend vanuit het
gezichtspunt van één taal binnen de geografische grenzen, d.w.z. in de grenzen van
één taalgebied. Dan spreken we over verschillende taalvariëteiten, groepstalen,
sociolecten en regionale dialecten. Het tweede gezichtspunt is een visie op taal over
de grenzen van een taalgebied, studie van een taal vanuit het oogpunt van onderlinge
invloeden, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende (niet altijd verwante)
talen. Dit probleem wordt besproken in verschillende vergelijkende studies en studies
over vertaalwetenschap.
Het brede thema ‘Taallandschap’ heeft gevarieerde mogelijkheden voor bijdragen
aangeboden. De aandacht van de taalkundigen ging uit naar de regionale diversiteit
die zijn uitdrukking vooral in de dialectologie vindt. De bijdragen over deze
problematiek werden ingeleid door de lezing van J. van Keymeulen en verder werd
dit thema besproken door C. van Bree, F. Simonis en J. Wilmots. Ook hebben we
bijdragen ontvangen met als onderwerp taalvariëteiten die door bepaalde
beroepsgroepen of sociale klassen worden gesproken. Hier ging het vooral om
contrastieve en vergelijkende studies op het gebied van vertaalwetenschap of
diversiteit in de woordenschat van het Nederlands en de talen binnen onze regio.
Een aantal lezingen bevatten interessante ideeën over vertaaltheorie en
vertaal(on)mogelijkheden met de problemen van dien in het onderwijs (P. Knap/M.
Škrlantová. E. Majewska, K. Křížová). In de bijdrage van P. Knap en M. Škrlantová
werd een moeilijk aspect besproken: juridische teksten en de vertaalproblematiek in
het kader van nationale en internationale rechtsystemen. De woordenschat van het
Nederlands en het Slowaaks was het onderwerp van de bijdrage va J. Rakšányiová
en H. Gevaert. Het werd daarbij duidelijk dat ook culturele aspecten een belangrijke
rol spelen. De interculturele aanpak en een zekere geografische en
cultuurgebondenheid hebben een weerspiegeling gevonden in de bijdragen van K.
Tryczyńska, M. Szczypińska en S. Ciutacu.
De extramurale neerlandistiek houdt zich ook met methodes van taalverwerving
en didactiek bezig. Volgende collega's hebben hierover een lezing gehouden: M.
Nováková, M. Kříž, R. Nagy en E. Jarosińska.
Dit deel van de bundel werd geopend met de inleidende lezing van J. v.d. Horst.
De algemene problematiek werd verder besproken in de bijdragen van J. Pekelder,
S. Prędota en J. Renkema.
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De samenstellers van de bundel hopen dat de lezers hierin stimulerende bijdragen
zullen vinden.
Zdenka Hrnčířová
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Herstel van het taallandschap.
Opkomst en (vooral) neergang van de Renaissance-visie op taal
Joop van der Horst
Katholieke Universiteit Leuven
Samenvatting
De Europese standaardtalen (en daar wil ik mij toe beperken) zijn het
product van Renaissance-opvattingen over taal, en als zodanig begonnen
rond de 16de eeuw. Renaissance-opvattingen over taal omvatten echter
veel meer, en betreffen bijvoorbeeld ook vertalen, taalonderwijs,
taalverandering, de relatie tussen geschreven en gesproken taal. Het feit
dat momenteel overal in Europa de standaardtalen sterk onder druk staan,
is op zichzelf geen reden om te denken dat het ermee afloopt. Het zou iets
van voorbijgaande aard kunnen zijn. Anders wordt het beeld als men ook
allerlei andere aspecten van die taalcultuur van de Renaissance erbij betrekt,
en dan moet vaststellen dat ook zij, na eeuwen van bloei, tegen het einde
van de 20ste eeuw verdwijnen, hun wervingskracht verliezen of op groeiend
verzet stuiten. Dat lijkt een sterke aanwijzing dat de huidige situatie van
de standaardtalen geen tijdelijke aangelegenheid is, maar structureel van
aard. Het omslagpunt moet overigens al wat verder terug gezocht worden;
naar mijn mening in de periode 1860-1890.
Evropské spisovné jazyky (na které se chci omezit) jsou produktem
renezančnich názorů na jazyk a jejich vznik se datuje do obdobi kolem 16.
století Renezančni pojetí jazyka je však mnohem širší a týká se také
napřiklad překladu, výnikv jazyka, jazykových změn a vztahu mezi psaným
a mluveným jazykem. Skutečnost, že spisovnné jazyky jsou v současné době
všude v Evropě potlačovány není důvodem k tomu, abychom si mysleli, že
spisovné jazyky končí. Jedná se o přechodný jev. Představa je poněkud
jinà, vezmeme-li v úvahu různé jiné aspekty jazykové kultury obdobi
renezance. Pak je nvtno konstatovat, že po staletích rozkvětu tyto jevy
koncem 20. století mizí, ztrácejï svou přítažlivost nebo narážejí na rostoucí
odpor. Je to tedy silný náznak skutečnosti, že současná situace spisovných
jazyků není je dočasným úkazem, ale má strukturní povahu. Zásadní zménu
musímee však hledat již v dřívějším období; podle mého názoru v období
let 1860-1890.
Over het aantal talen op deze wereld hoor je verschillende meningen. Sommigen
houden het op een dikke 5000 of 6000, anderen komen slechts tot 3000. Het hangt
er maar van af wat je allemaal meetelt. Zijn het Nederlands en het Fries twee
verschillende talen? Zijn het Nederlands van Nederland en het Nederlands van België
twee talen, of zijn het varianten van dezelfde taal? Is het Nedersaksisch in Nederland
een aparte taal? Het schijnt door de Verenigde
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Naties erkend te zijn als minderheidstaal, evenals het Limburgs. Kun je iets erkennen
dat niet bestaat?
Hoe men ook telt, grofmazig of fijnmazig, alle tellers gaan uit van de opvatting
dat je de talen op deze wereld kunt tellen. Ik denk dat dat een misvatting is. Talen
bestaan namelijk niet. Talen, meervoud. Maar het is een hardnekkige gedachte dat
ze wél bestaan. Ik houd die gedachte voor een vergissing, een dwaling, historisch
misschien verklaarbaar, maar daarmee niet minder onjuist. Een dwaling ondertussen
met vérstrekkende gevolgen voor politiek en cultuur, en daardoor niet ongevaarlijk.
Alleszins belangrijk genoeg om er eens bij stil te staan.
Voor de goede orde wil ik vooraf duidelijk stellen dat ook ik overtuigd ben van
het bestaan van taal. Het is weliswaar een moeilijk grijpbaar bestaan want je kunt
taal niet vastpakken, niet meten of wegen, maar er is evident taal bij de mensen. Het
dierenrijk kunnen we in dit verband buiten beschouwing laten, om ons te beperken
tot de mens, bij wie overal in de wereld taal wordt aangetroffen. Een onvoorstelbaar
gevarieerd landschap, met eindeloos veel glooiende overgangen, en hier en daar met
steile en abrupte verschillen.
De vraag waar het nu om gaat, is deze: kun je in dit landschap kleine gebieden
isoleren, er een hek omheen zetten en zeggen: daar binnen dat hek, dat is een taal.
Bijvoorbeeld: het Deens. En een ander hek om een ander gebied: dat is het Tsjechisch.
Of nog een stap verder: kun je het totale landschap verkavelen in 6000 gebieden,
met evenzoveel hekken eromheen, en dan stellen dat er in deze wereld 6000 talen
zijn? Ja, dat kan. Men hééft het namelijk gedaan. Althans de Westerse wereld, en
vanaf de Renaissance. En de geest van de tijd was zo sterk, dat bijna iedereen erin
ging geloven en ook werkelijk meende te zien wat men hem wees: dat is het Deens,
dat is het Tsjechisch, en dat daar is het Nederlands. Maar slaat het ergens op? Is het
domein binnen het ene hek echt wel zo anders dan dat binnen een ander hek? We
weten dat die hekken destijds nogal willekeurig geplaatst zijn. Het had even goed
helemaal anders gekund. In veel gevallen werd helemaal niet naar de taal gekeken,
maar kwam zo'n hek gewoon te staan waar het regeringsgebied van een koning of
een hertog of een parlement ophield. En als die koning zijn koninkrijk een beetje
uitbreidde, bijvoorbeeld door een stuk land van de buren te veroveren, dan werd
simpel het hek een eindje verzet.
Het taallandschap in deze wereld houd ik voor een realiteit; de hekken daarentegen
houd ik voor pure fictie. Een fictie overigens die, althans in de Westerse wereld en
vanaf de Renaissance, met zoveel enthousiasme verbreid is en zo diep geworteld is
geraakt, dat nagenoeg iedereen ze voor een realiteit is gaan houden. Eeuwen lang.
Tot in onze tijd. Maar nu lijkt toch scepsis de kop op te steken. Eerst kwam er
theoretische scepsis, nu is er ook praktische scepsis. Het taallandschap is terug van
weggeweest; en het continuüm is bezig zich te herstellen. Het loont de moeite om
de geschiedenis van deze fictie na te gaan,
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opkomende met het begin van de Renaissance, en momenteel hard bezig te
verdampen.1
In de Middeleeuwen bestond er eigenlijk maar één taal, het Latijn. Al het andere,
wat men in het dagelijks leven sprak, was een continuüm van varianten, over heel
de toenmaals bekende wereld. Reisde je honderd kilometer, wat niet velen deden,
dan kon je de mensen nog verstaan; reisde je vijfhonderd kilometer, dan werd het
verstaan bezwaarlijk.
De grote lijnen van de Renaissance zijn natuurlijk bekend genoeg. Ik behoef daar
nauwelijks op in te gaan. Het begint rond 1300, in Italië, met mensen als Dante,
Boccaccio en Petrarca. Gaandeweg raakte heel Europa aangestoken; dat is in de 16de
eeuw. Een van de aspecten van de Renaissance was de opkomende aandacht en
waardering voor de eigen taal, voor de volkstalen. Men ging die eigen taal ook
gebruiken in geschriften waar voordien enkel het Latijn werd gebruikt. Overigens
zonder dat het Latijn uit de gratie raakte. Integendeel, het Latijn werd juist het lichtend
voorbeeld, evenals de hele antieke cultuur van Grieken en Romeinen. Het volgen
van dat voorbeeld lukte overigens niet zomaar. De eigen taal moest daartoe uitgebreid
en beregeld worden. In de 16de eeuw verschenen dan ook de eerste grammatica's en
woordenboeken van de landstalen. Er bestaan uit de Middeleeuwse periode niet of
nauwelijks volkstalige grammatica's of woordenboeken, enkel van het Latijn.
Volkstalige grammatica's en woordenboeken begonnen pas te verschijnen vanaf de
16de eeuw. Ook moest de spelling geregeld worden, en dat zien we dan ook gebeuren,
overal in Europa. Hier begint de verkaveling van het taallandschap. We zien hoe
vanaf de 16de eeuw de verschillende talen, meervoud, zichtbaar worden; de contouren
van afzonderlijke talen worden duidelijk. Het taallandschap, van oudsher een
continuüm, gaat verkaveld worden; er worden hekken geplaatst. Dat zichtbaar worden
moet men vooral letterlijk nemen: het zijn de afzonderlijke schrijftalen die zichtbaar
worden. De Renaissance is namelijk vrij exclusief op geschreven taal gericht. De
grammatica's per taal, de woordenboeken per taal en de verschillende
spellingregelingen maken de verschillen tussen de talen duidelijk. Evenals de stroom
van vertalingen van de ene taal naar de andere. Vertalingen waaraan van dan af veel
hoger eisen gesteld worden dan in de Middeleeuwen. Vertalingen dienen voortaan
de hekken nauwlettend te respecteren.
In het begin zijn die hekken niet overtuigend. Het zal nog enkele eeuwen duren
voordat iedereen mee is en ervan overtuigd raakt dat die hekken een natuurlijke
geleding markeren. In het begin was maar al te duidelijk dat de variatie binnen het
hek zich naadloos voortzette buiten het hek. Daar moest dus iets aan gedaan worden.
Het hek moest als het ware gelegitimeerd worden. En ook dat proces begint in de
16de eeuw. Het is het proces dat in de vakliteratuur bekend is als: standaardisering
en taalzuivering. Dat is: het domein binnen het hek moet homogeen zijn, geen interne
variatie vertonen; en het moet liefst
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maximaal verschillen van alles buiten het hek. Dat is het dubbele doel van de
grammatica's: intern alle neuzen dezelfde kant uit, en bestrijding van alles wat men
buiten het hek wil houden: de vreemde invloeden.
Als we zeggen dat de volkstalen in de Renaissance in beeld komen, dan moet men
niet denken dat er aandacht komt voor iets waar voordien niemand oog voor had.
Het is anders: er ontstaat iets nieuws, namelijk de aparte talen. Of nog beter
geformuleerd: er wordt iets nieuws gemáákt. De verschillende talen (voortaan dus
als een meervoud) werden in de Renaissance niet ontdekt maar uitgevonden. De
standaardtalen zijn een artefact, een maaksel van mensenhanden, overal in Europa.
De verschillende talen die zo gemaakt werden, uitgevonden, zijn schrijftalen. Oftewel
spellingregelingen en grammaticale en lexicale normen voor bij het schrijven. Idealen
dus, geen werkelijkheden. Kunstmatige schrijftalen zijn het, voor een kleine elite
van hoogontwikkelden. Dit is cruciaal. In het begin werd dat misschien nog wel
beseft, maar allengs ging men het ideaal voor de werkelijkheid houden. Goed Frans,
goed Duits, enz. ging men beschouwen als het echte Frans, het echte Duits, enz. De
realiteit van het alledaagse spreken en het minder ontwikkelde schrijven ging men
bijgevolg zien als slordig taalgebruik, verbasterd, vol fouten (later ook: bewijs van
slechte opvoeding, dom), kortom als een afwijking van hoe de taal eigenlijk is. Dit
is een belangrijke omkering. Misschien moet ik zelfs zeggen: een fatale omkering.
Ideaal en werkelijkheid werden voortaan gezien als respectievelijk de echte taal en
de gebrekkige benadering daarvan. Zo ontstaat de taalfout. En de mythe van het
bestaan van de standaardtaal. Het is een mythe waar de mensen warm voor liepen
en waaraan gewerkt werd. Vanaf de 16de eeuw, vanaf de eerste grammatica's en
woordenboeken, treffen we geen beschrijvingen aan van hoe de mensen feitelijk
spraken, maar van hoe ze zouden moeten schrijven, gezien dat hek. Dat is, concreet:
vanaf de 16de eeuw begint de strijd tegen leenwoorden en de strijd tegen variatie.
In de daaropvolgende eeuwen zien we meer van hetzelfde. De grammatica's werden
steeds dikker, de woordenboeken werden steeds groter, tot aan, in de 19de eeuw, de
megalomane woordenboeken van Grimm, de OED. en het WNT. Het pakket
schrijfnormen groeide eveneens voortdurend, tot ver in de 20ste eeuw. En de spelling
raakt tegen het einde van de 18de eeuw gestandaardiseerd. Ook meer en meer mensen
gingen lezen en schrijven en raakten daardoor betrokken bij deze taalcultuur van de
Renaissance. In de 19de eeuw zijn het al zeer velen, in de 20ste eeuw is het bijna
iedereen.
Wel wordt in de loop der eeuwen de sfeer grimmiger. Het intellectuele spel en het
enthousiasme van de 16de eeuwse Renaissance-voorhoede, werd in de 19de en 20ste
eeuw gaandeweg tot een strenge maatschappelijke plicht. Wie niet goed kan spellen,
krijgt geen diploma; wie taalfouten maakt is dom.
Ook in ander opzicht werd de sfeer grimmiger. De talige verkaveling van Europa
raakte namelijk betrokken bij de nationale verkaveling. Heel Europa werd opgedeeld
in te onderscheiden landen, en vooral: volkeren, naties. Elk
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uiteraard met een geheel eigen karakter, liefst met een eigen vorst, in ieder geval ook
een vlag, een volkslied, duidelijke grenzen en een leger om die grenzen te bewaken.
En vanzelfsprekend: een eigen taal. Taal en volk werden aan elkaar gekoppeld. Taal
werd zelfs bij uitstek het bindmiddel van een volk en het onderscheidend kenmerk
ervan. De eigenheid van een volk, zo heette het, was af te lezen aan zijn taal. Daarom
moest die taal dan ook maximaal verschillen van andere talen. Ontlening aan andere
talen ging men zien als een bezoedeling van de eigen zuiverheid, een verzwakking
van de eigen aard. De verkaveling werd nationale plicht en de taalfout een
onvaderlandslievende daad.
Zo zijn de talen telbaar geworden. Maar men bedenke bij dit alles: wat geteld
wordt, zijn dus de per land verschillende, later ook nationale schrijfidealen, de ficties,
de standaardtalen. Dat is wat geteld wordt.
Augustinus had geschreven dat er 72 talen bestaan, maar daar was geen tellen aan
te pas gekomen. Augustinus baseerde zich op nauwkeurige studie van de Bijbel.
Waar je op wachten kon, was in de Renaissance iemand die echt ging tellen. De
eerste die dat gedaan heeft, was bij mijn weten Conrad Gesner in 1555. Gesner kwam
op 130 talen. Catharina de Grote telde er in de 18de eeuw al 200. De Spaanse Jezuïet
Lorenzo Hervas kwam tot 300; en Adelung en Vater kwamen in 1817 tot 500. Nadien
is dat aantal nog gegroeid tot de huidige 5000 of 6000.
Kort na het verschijnen van Adelungs mammoet-boek, of feitelijk al iets eerder,
ging de taalwetenschap zich serieus met die bonte stoet van talen bemoeien. Ik noem
hier de naam van Jacob Grimm, met zijn formulering van klankwetten om de
verwantschappen tussen talen te verklaren (1821), maar er zouden ook allerlei collega's
van Grimm te noemen zijn. De historische en vergelijkende taalwetenschap komt
op: de wetenschap van de relaties tussen talen, dat is: de wetenschap van de vele
talen. Nu wordt aan hun veelheid niet langer getwijfeld. Van Gesner in 1555 tot
Adelung in 1817 was die veelheid gedemonstreerd, en te boek gesteld; vanaf Grimm
werd die veelheid als zodanig object van wetenschappelijk onderzoek.
Even voorbij het midden van de 19de eeuw, in verschillende publicaties van August
Schleicher, rond 1860, werden de gevonden relaties tussen de vele talen ook in beeld
gebracht, gevisualiseerd met de sedertdien beroemd geworden stamboom van de
Indo-Europese talen. In de stamboom kon je echt zien hoe al die takken apart getekend
zijn.
Een van de drijvende krachten achter heel deze taalcultuur van de Renaissance
was de angst voor taalverandering. Taalverandering, het feit dat taal kan veranderen,
was een Renaissance-ontdekking; de klassieke oudheid had er geen idee van, en de
Middeleeuwen zo mogelijk nog minder. Het was een akelige, zorgelijke ontdekking,
want de taal kon erdoor uiteenvallen, zozeer dat uiteindelijk de menselijke
samenleving erdoor ontwricht zou kunnen raken. Het scenario van de toren van Babel
was huiveringwekkend. Van Dante tot en met Grimm werd taalverandering en variatie
dan ook beschouwd als gevaarlijk,

Praagse perspectieven 5

16
zorgelijk, iets waartegen je je moest wapenen. Dat gebeurde dan ook. De opzettelijke
vorming van standaardtalen mag gezien worden als een doelbewuste poging de taal
vast te leggen, gevaarlijke variatie uit te bannen, en de kop op stekende veranderingen
de voet dwars te zetten. De standaardtaal moest dienen als een dijk tegen het gevaar
van taalverandering en variatie. Van deze angst is vandaag de dag weinig meer over.
Onze hedendaagse taalzorgen zijn totaal andere. Met name de zorg dat de talige
diversiteit van deze wereld al te zeer zal afnemen. Het uitsterven van talen wordt nu
gezien als een ecologische ramp. Dat is een wending van 180 graden. Ergens tussen
Grimm en ons moet er iets heel fundamenteels veranderd zijn. Ik meen inderdaad
dat er zo'n fundamentele verandering heeft plaatsgevonden of nu bezig is plaats te
vinden. Mijn stelling is: de taalcultuur van de Renaissance, opgekomen tussen de
14de en de 16de eeuw, tot grote bloei gekomen in de 17de en 18de eeuw en in feite
doorlopende tot ver in de 20ste eeuw, loopt op het laatst van de 20ste eeuw op haar
einde. Ze is nog steeds niet helemaal weg; wij beleven in feite momenteel de
paradigmawisseling. Wat in onze tijd afloopt, is de taalcultuur van de Renaissance,
met zijn primaat van de geschreven taal, met zijn standaardtalen, met zijn telbare
talen, met zijn hartstocht voor spelling, zijn normen en regels, en zijn focus op lezen
en schrijven als belangrijke culturele waarden.
Het is deze paradigmawisseling, deze wisseling van taalcultuur, ik denk vooral
sedert 1970, die naar mijn mening de laatste decennia zorgt voor grote
maatschappelijke onrust, voor klachten over taalverloedering, over dalend niveau
van het onderwijs, jeugd die niet meer spellen kan, ontlezing, sms-taal, taalverruwing,
doorgeschoten verdraagzaamheid, normloosheid enz. Opmerkelijk genoeg klinken
die klachten namelijk overal in Europa; en overal vooral sinds de jaren '70.
Het begin van het einde van de Renaissance-taalcultuur moeten we overigens
aanmerkelijk veel eerder situeren. Minstens honderd jaar eerder. De eerste scheuren
en barsten zijn, achteraf bezien, al waar te nemen vanaf 1860.
Van het vele dat uit die periode te noemen valt, vermeld ik slechts enkele saillante
gebeurtenissen en personen. In de eerste plaats: Taco Roorda, die in 1855 een lezing
houdt voor de Akademie in Amsterdam, waarin hij expliciet stelde dat gesproken
taal primair is. Voorzover mij bekend als allereerste. Op dat moment was het een
revolutionaire gedachte. Dat zeiden de Akademieleden dan ook en ze wilden Roorda's
lezing niet eens publiceren in de handelingen van de Akademie. Roorda publiceerde
de lezing in 1858 daarom op eigen kosten. Maar nog geen 20 jaar later was het primaat
van de gesproken taal al algemeen aanvaarde waarheid. Met grote gevolgen.
Bijvoorbeeld in de taalwetenschap bij de Neogrammatici. En daarbuiten bij leraren
die het taalonderwijs wilden hervormen. En anderen die de spelling wilden hervormen.
Want als het spreken primair is, dan moet natuurlijk de spelling de uitspraak volgen.
Te onzent was het bijvoorbeeld Kollewijn die daarmee kwam. Maar in dezelfde jaren
zien we
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in Frankrijk, in Engeland, in Italië en in Duitsland precies dezelfde bewegingen.
Overigens heeft het meeste daarvan weinig uitgehaald.
Andere gebeurtenissen, einde 19de eeuw, die het beginnende einde van de
Renaissance-taalcultuur markeren, zijn in 1876 en 1877 de uitvinding van de telefoon
en de grammofoon. Met deze techniek kon gesproken taal zich voor het eerst in de
geschiedenis meten met geschreven taal: haar traditionele beperkingen in ruimte en
tijd werden ermee opgeheven. Voortaan kon ook gesproken taal naar alle uithoeken
van de wereld getransporteerd worden, en ze kon vastgelegd worden voor later.
Kortom: de exclusieve focus van de Renaissance-taalcultuur op geschreven taal
is vanaf circa 1860 in principe doorbroken. Ook al zou het nog ongeveer een eeuw
duren, tot circa 1970, vooraleer de effecten van dit alles werkelijk massaal zichtbaar
werden.
Ook die andere pijler van de Renaissance-taalcultuur, de verkaveling van het talige
continuüm, begon al te wankelen kort na 1860. Twee belangrijke namen moeten
daarbij genoemd worden. In de eerste plaats Johannes Schmidt, die anno 1872 een
boek publiceerde met scherpe kritiek op de stamboom van Grimm tot en met
Schleicher. Die kritiek komt erop neer dat je, volgens Schmidt, talen niet kan
voorstellen als afzonderlijke takken. Schmidt zegt dat letterlijk zo: taal is een
continuüm. Of Schmidt beseft heeft dat hij niet enkel kritiek had op Grimm en
Schleicher, maar in feite op de hele taalbeschouwing van de Renaissance, mag
betwijfeld worden. Toch komt, achteraf bezien, Johannes Schmidt de eer toe om als
eerste dit kernleerstuk van de taalbeschouwing van de Renaissance aangevochten te
hebben.
De tweede naam die in dit verband genoemd moet worden, is die van Georg
Wenker. Wenker organiseerde in 1876, dat is: in het jaar van de uitvinding van de
telefoon, en vier jaar nadat Johannes Schmidt had gezegd dat taal een continuüm is,
de eerste dialectenquête. Soms lees je dat die dialectenquêtes de onhoudbaarheid van
dialectgrenzen lieten zien. Maar Wenker moet al voordat hij aan zijn project begon,
niet langer geloofd hebben in dergelijke dialectgrenzen, anders had hij geen 550
verschillende kwesties bevraagd. In ieder geval: Wenker liet binnen een taal zien
wat Schmidt tussen talen aantoonde: er bestaan geen dialect- of taalgrenzen; taal is
een continuüm. Talen of dialecten zijn niet te tellen.
De taalwetenschap, zou men kunnen zeggen, weet dit al vanaf het einde van de
19de eeuw. In de 20ste eeuw is daar de sociolinguïstiek nog bij gekomen. Niet alleen
geografisch, maar ook sociaal, niet alleen horizontaal maar ook verticaal toont de
werkelijkheid ons een continuüm van varianten.
De taalwetenschap gelooft al zo'n 130 jaar niet meer in homogene en af te grenzen
telbare talen. Nu de rest van de samenleving nog, zou je zeggen. Toch, op de een of
andere manier lijkt de ontelbaarheid van taal ook in de taalwetenschap niet echt
doorgedrongen. Evenmin als het primaat van de gesproken taal. Zestig jaar na Schmidt
en Wenker moest Leonard Bloomfield
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nog vaststellen: nagenoeg al ons denken en spreken over taal is denken en spreken
over geschreven taal. Het valt niet te ontkennen. Tot op de huidige dag. De allereerste
spreektaalgrammatica moet nog geschreven worden.
Ondertussen loopt de Renaissance-visie op taal in de laatste decennia van de 20ste
eeuw dan toch definitief af. De hekken rondom de talen vallen weg, of worden
weggenomen. Het Engels is misschien wel het duidelijkste voorbeeld. Aan de
verschillen tussen het Britse Engels en het Amerikaanse Engels was men al wel
gewend. En om het Engels van de Schotten werd gelachen. Maar er is ook Engels
in Canada, in India, in Australië, in Nieuw-Zeeland, op de Caraïben. Aanvankelijk
werden die varianten beschouwd als afgeleide soorten Engels, niet het echte Engels,
waar natuurlijk alleen Engeland het patent op had. Het zouden dan dochters zijn van
het moeder-Engels in Engeland. Afgeleid wil ook zeggen: van mindere kwaliteit,
minder hoog geschat. De verschillen met het Britse Engels werden dan ook vrij lang
opgevat als even zoveel onvolkomenheden, eigenlijk dus fouten tegen het echte
Engels van Londen en Oxford. Dit valt echter de laatste decennia moeilijk meer vol
te houden.
Het Engelse Engels voor het enige echte houden of toch voor het beste Engels is
niet langer politiek correct. Als het al ooit zo geweest is, dan is het in ieder geval nu
niet meer waar. De verschillende Engelsen over de hele wereld zijn dan wel begonnen
als dochters van het Engelse Engels, intussen zijn de dochters volwassen geworden.
Londen en Oxford bepalen al lang niet meer de norm in Australië en India en op de
Caraïben; men heeft er meer en meer zijn eigen norm. Ook bijvoorbeeld in de
literatuur gaan de dochters intussen hun eigen gang, en ze hebben nu allemaal hun
eigen grote schrijvers. En als hun Engels een beetje anders is dan in Engeland, wel,
dan is dat maar zo. Moeder moet een toontje lager zingen.
Natuurlijk zijn er Britten die dit nog niet zo zien, en voor wie de verschillende
Engelsen van de wereld nog steeds afgeleide talen zijn, ten achter staande bij het
enige echte Engels. Maar hun aantal slinkt. In de politiek, in de literatuur en in de
taalwetenschap is men er wel van overtuigd geraakt dat er vele Engelsen bestaan, en
dat men zonder racistische of nationalistische vooroordelen moeilijk het ene Engels
hoger kan noteren dan het andere. Men spreekt nu van een familie van varianten.
Moeder staat nu op gelijke voet met de volwassen dochters.
Wat met het Engels op wereldschaal gebeurt, gebeurt op kleiner schaal met alle
Europese talen. Als het hek wordt weggenomen, waaiert de taal uit. Deels gaat het
om al lang bestaande variatie. De varianten als zodanig zijn namelijk vaak niet nieuw.
Nieuw is echter, dat al die varianten voortaan als gelijkwaardig naast elkaar komen
te staan. In het Nederlands zien we dat bijvoorbeeld met het noordelijke en het
zuidelijke Nederlands. Sinds enkele jaren een variatie die door de Nederlandse
Taalunie als een gegevenheid geaccepteerd wordt.
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Niet alleen op macro-niveau zien we de effecten van het wegvallen van de hekken
rondom de talen. Dat is: van het ontelbaar worden van taal. Wéér ontelbaar worden,
trouwens. Ook op micro-niveau zien we het, binnen elk der voormalige talen. De
variatie binnen de taal is de laatste decennia geweldig toegenomen, zodat de dagelijks
hoorbare taal in het openbare leven, op school, aan de universiteit, in de vergadering
van de personeelsraad, op radio en televisie, kortom overal, veel gevarieerder is
geworden dan ze ooit was. Zo bezien bestaan er geen twee of drie Nederlandsen
maar oneindig veel. In de geschreven taal is de variatie vooralsnog naar verhouding
kleiner; maar toch, als men alle internet-taalgebruik meerekent, en waarom zou dat
niet meetellen, dan is ook daar de variatie aanzienlijk, en wezenlijk veel groter dan
ze ooit in het verleden was.
Op dit punt in het betoog wordt wel eens tegengeworpen dat al die variatie niets
nieuws is, en dat ze (afgezien van de variatie die e-mail en chatbox te zien geven)
altijd al bestaan heeft. De dialecten zijn van alle tijden, de sociale taalverschillen zijn
niets nieuws, en de variatie die sprekers van een andere moedertaal binnenbrengen,
moge nu door de grotere aantallen aanzienlijk zijn, ook in het verleden zijn er soms
forse immigratiegolven geweest. Wat zou er nieuw zijn aan de huidige situatie?
Dit gaat voorbij aan de kern van de zaak. Namelijk dat tot voorbij het midden van
de 20ste eeuw al die variatie in het openbare leven schuilging onder de standaardtaal.
De eindeloze en reëel bestaande variatie werd bijna letterlijk aan oog en oor
onttrokken door de standaardtaal. Iedereen wist dat ze bestond (en participeerde erin
in het privé leven), maar in het openbare leven werd ze geweerd, toegedekt en
verborgen. Daar was ze taboe.
Die wolk van standaardtaal, die een heel stuk werkelijkheid aan het zicht onttrok,
begint nu op te trekken. Meer en meer wordt de zich daaronder bevindende variatie
zichtbaar en hoorbaar. Wéér hoorbaar, mogen we wel zeggen, nadat ze enige eeuwen
lang zorgvuldig weggeduwd was, en de laatste honderd jaar zelfs met tamelijk veel
succes. Vanaf circa 1970 lukt dat niet meer. De standaardtaal is bezig te verdampen,
en het domein binnen het eenheidsuggererende hek wordt, nu zonder hek, ineens
weer heel diffuus.
Ik meen inderdaad dat we momenteel bezig zijn afscheid te nemen van onze
standaardtalen, overal in Europa. En dat dit een onderdeel is van een algemener
afscheid van de Renaissance-visie op taal, de taalcultuur van de Renaissance. Grosso
modo vanaf 1970, maar met eerste aanzetten vanaf circa 1860. De standaardtalen
zijn er gekomen met de Renaissance, en ze zijn nu hard bezig te verdwijnen. Daardoor
houdt taal ook weer op telbaar te zijn.
Een ander aspect van de taalcultuur van de Renaissance dat verdween, is
bijvoorbeeld de belangrijke positie van het Latijn, dat troetelkind van het onderwijs
van de voorbije eeuwen. Ik kan er hier niet uitvoerig op ingaan en verwijs slechts
naar de oprichting van de hbs in Nederland, de eerste soort middelbare school zonder
Latijn, in 1863. De Engelse Public School, ook zonder
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Latijn, naast de aloude Grammer School, is eveneens van die jaren. De Nederlandse
Mammoetwet, die het Latijn over de hele linie marginaliseerde, werd aangenomen
in 1968. Het Tweede Vaticaans Concilie maakte in dezelfde tijd het Latijn in de
rooms-katholieke mis facultatief.
De neergang van de taalcultuur van de Renaissance heeft nog vele andere aspecten,
die ik hier allemaal onbesproken moet laten. In ieder geval behoren daar ook
ontwikkelingen op het gebied van de alfabetische ordening toe, ontwikkelingen op
het gebied van de standaardspelling (en wel een op lezers toegesneden soort spelling),
het gebruik van afkortingen, het gebruik van getallen in plaats van letters (bijvoorbeeld
UDC, sudoku), en veranderingen in de opvattingen over vertalen. Ik ga daar uitvoerig
op in in mijn in de noot genoemde boek.
Mijn persoonlijke gevoelens bij dit alles zijn tweeslachtig. Enerzijds voel ik mij een
duidelijke erfgenaam van de Renaissance, en ben ik geneigd het verdwijnen van
allerlei aspecten van de voorbije taalcultuur te betreuren. Ik wil dit niet verhelen.
Maar anderzijds ben ik meer en meer tot het inzicht gekomen dat de Renaissance-visie
op taal zijn schaduwzijden had, niet de enig mogelijke was, niet noodzakelijk de
beste, en beslist niet de beste voor onze eigen tijd. En het is fascinerend om te zien
hoe zich iets nieuws ontvouwt.

Eindnoten:
1 Vermelding van alle gebruikte literatuur zou de omvang van dit artikel ruim overtreffen. Ik
verwijs daarom naar mijn boek Het einde van de standaardtaal; een wisseling van Europese
taalcultuur (2008), waarin ik niet alleen een uitvoerige bibliografie over dit onderwerp geef,
maar ook op verschillende aspecten van het hier betoogde uitvoeriger inga.
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Het taallandschap in ons.
Over signifiant, signifié en concept
Jan Pekelder
Universiteit van Parijs-Sorbonne
Samenvatting
De Saussure leert dat er achter de materiële manifestatie van taal in de
vorm van klanken - ‘parole’ genoemd - psychische eenheden schuilgaan
die tezamen het zogenaamde taaltekenbestand vormen, ook wel aangeduid
met de term ‘langue’. Het doel van deze lezing is nieuwe argumenten te
presenteren voor de stelling dat dit taaltekenbestand onderscheiden dient
te worden van het zogenaamde conceptenbestand.
De Saussure učí, že za manifestací jazyka v jednotlivých projevech nazývanou ‘parole’ se skrývaji psychické jednotky, tvořící dohromady t.zv.
systém jazykových jednotek označovaných termínem ‘langue’. Cílem tohoto
příspěvku je prezentace nových argumentů pro tvrzení, že tento systém
jazykových jednotek je nutno odlišit od systému znaků.

1. Inleiding
De Saussure leert dat er achter de materiële manifestatie van taal in de vorm van
klanken (uitingen) psychische tweeëenheden schuilgaan (taaltekens). Deze psychische
tweeëenheden zijn onveranderlijke en willekeurige combinaties van een signifiant,
de taalvorm, en een signifié, het taalconcept.1 De vraag die ons in deze bijdrage
bezighoudt, betreft de afbakening van de termen ‘signifiant’, ‘signifié’ en ‘concept’.

2. Logische versus psychologische semantiek
Eeuwen lang ging men ervan uit dat taal een referentieel systeem is waarbij de
woorden van de taal hun betekenis ontlenen aan het gerepresenteerde object. In de
zogenaamde logische semantiek zien we daar nog duidelijke sporen van terug. Deze
aanpak gaat immers uit van de referent, of althans van ‘(...) een relatie van een
taalvorm tot iets in de werkelijkheid waarop die taalvorm betrekking heeft.’ (De Jong
et al. 1988: 7). Zie figuur 1. Men beschouwt bijgevolg als de kern van de semantiek:
het preciseren van deze relatie. Zonder het algemeen geaccepteerde idee te willen
bestrijden dat achter de materiële manifestatie van taal psychische eenheden
schuilgaan, abstraheert de logischsemantische aanpak van de psychische pendanten
van de taalvormen.
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De centrale notie is ‘waarheid’. Het idee is dat als iemand een zin begrijpt, hij of zij
weet onder welke condities die zin waar of onwaar is in een domein waarop die zin
van toepassing is. Het onderzoek van waarheidscondities neemt daardoor een
belangrijke plaats in binnen deze benaderingswijze.
Figuur 1: logische semantiek

Naast de logisch-semantische aanpak onderscheiden we de
psychologischsemantische aanpak. Deze erkent niet alleen dat taal een psychisch
fenomeen is, ze gaat er systematisch van uit. De wetenschappelijke studie van
natuurlijke taal wordt losgekoppeld van de fysische wereld en dus van de referent
ten gunste van de psychische wereld en het concept. Het lijkt erop dat de onderzoekers
die zich tot deze stroming rekenen, teruggaan op De Saussure. Dit is echter nog maar
de vraag. Zie figuur 2.

Figuur 2: psychologische semantiek

Zoals we zien, vormt het concept een interface tussen de referent en de uiting. We
zijn daarmee terug bij Aristoteles en zijn bekende triade, later vele malen
geherformuleerd, onder andere door Thomas van Aquino. Zie figuur 3.

Figuur 3: de Aristotelische triade
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Volgens hem zijn de taaluitingen de tekens van de gedachten en de gedachten
similitudines (overeenkomstigheden, gelijkvormigheden) van de dingen (1983). Net
zoals bij Aristoteles zijn zowel de concepten als de dingen universeel van aard, in
tegenstelling tot de uitingen die taalspecifiek zijn (2007).

3. Psychologische semantiek versus Saussuriaanse semantiek
De aanwezigheid van een psychische interface in figuur 3 neemt niet weg dat de
Aristotelische triade behoorlijk afwijkt van de Saussuriaanse dyade. Zie figuur 4.

Figuur 4: de Saussuriaanse dyade: het taalteken

Een van de belangrijkste Saussuriaanse inzichten is dat de betekenis van de
taaltekens van een bepaalde taal resulteert uit de plaats die ze innemen binnen het
semantische systeem van die taal. Taaltekens zijn volgens deze theorie geen positieve
eenheden waarvan de betekenis op een geïsoleerde manier zou kunnen worden
afgeleid. Het zijn negatieve eenheden waarbij de betekenis een functie is van het
gehele systeem. Deze visie heeft tenminste twee belangrijke implicaties. In de eerste
plaats dat taal essentieel een psychisch fenomeen is. Ten tweede dat taaltekens, i.e.
signifiant én signifié, slechts definieerbaar zijn binnen de taal waartoe ze behoren.
Het is met name op dit tweede punt dat de Aristotelische en Saussuriaanse visie op
taal strijdig zijn. De eerste is universalistisch, terwijl de tweede relativistisch is. Het
relativistische standpunt wordt overigens op overtuigende wijze geïllustreerd door
de aan de psychologie ontleende prototypetheorie. Telkens maar weer blijkt dat echte
tegenhangers tussen taaltekens van verschillende talen waarschijnlijk niet bestaan
(Geeraerts 1989). Het is des te opvallender dat de diverse theorieën die men sinds
enkele decennia rangschikt onder de term ‘cognitieve taalkunde’, gedomineerd
worden door de universalistische aanpak van figuur 3 (vgl. Dirven & Verspoor 2001
en Croft & Cruse 2005). In de volgende paragrafen plaatsen we enkele kritische
kanttekeningen bij deze aanpak. We doen dat aan de hand van twee courante, naar
onze mening betwistbare gelijkstellingen, namelijk: signifiant=uiting en
signifié=concept.
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4. Signifiant, signifié, concept
De gelijkstelling tussen signifiant en uiting enerzijds en tussen signifié en concept
anderzijds komt er vanuit een Saussuriaans perspectief op neer dat de psychische en
taalspecifieke signifiant geprojecteerd wordt op de fysische taalspecifieke uiting,
terwijl de psychische en taalspecifieke signifié geprojecteerd wordt op het psychische
en niet taalspecifieke concept. Zie figuur 5 waar het model van de Saussure als het
ware op een deel van de Aristotelische triade is geplakt. De vraag rijst uiteraard naar
de betekenis van deze gelijkstellingen. Ten eerste wijzen we erop dat er door de
vereenzelviging van signifiant en uiting een ander onderzoeksobject wordt gecreëerd,
namelijk, in context en situatie gerealiseerde, taalvormen. Hiermee wordt in feite het
onderscheid tussen taalkunde in strikte zin, als de studie van de onbewuste
grammaticale kennis, en pragmatiek, als de studie van taal in context en situatie,
opgeheven door opname van de eerste binnen de laatste.

Figuur 5: projectie van de Saussuriaanse dyade op de Aristotelische triade

In de tweede plaats wordt door de identificatie van signifié en concept tevens het
onderscheid tussen de taalkunde en de cognitieve psychologie, als de studie van de
algemene kennis, opgeheven, opnieuw door opname van de eerste binnen de laatste.
In het recente handboek Cognitive Linguistics van Croft & Cruse (2005: 99)
bijvoorbeeld wordt zonder meer gesteld dat de diverse betekenissen van een bepaald
woord niet in dat woord zitten, maar on-line geconstrueerd worden, afhankelijk van
de context en situatie. Daarbij zou tevens een beroep gedaan worden op algemene
kennis. Volgens deze visie put de betekenistoekenning dus uit twee bronnen: een
pragmatische en een algemeen cognitieve.2 Taal als onderscheidbaar psychisch
systeem bestaat daarmee niet meer.3
We presenteren nu kort enkele argumenten ter ondersteuning van de visie dat
taalkennis wel degelijk onderscheiden moet worden van algemene en
contextueel-situationele kennis en bijgevolg meer is dan een combinatie van deze
twee kennistypes (vgl. Dirven & Radden 2001: 18). We bekijken
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achtereenvolgens de niveaus van de uitingen, de taaltekens (signifant en signifié) en
de concepten. Zie ons model in figuur 6.

Figuur 6: een taalkundig-semantische tetrade4

5. Het fysische niveau van de uitingen: contextueel-situationele,
grammaticale en algemene kennis
Het is alom bekend dat het onderzoek naar taalvormen in context en situatie diverse
methodologische problemen genereert. Een van de meest centrale betreft de
identificatie van de parameters. Op grond waarvan verklaren we de taalvormen:
vanuit de context en/of situatie, de grammatica van de taal, de algemene cognitie, of
een combinatie van deze parameters?5 Uiteraard is hier slechts één antwoord mogelijk,
namelijk op grond van een theorie die het gereedschap biedt de nodige
onderscheidingen te maken. De Saussuriaanse theorie die een onderscheid maakt
tussen fysische en psychische talige entiteiten is een stap in de goede richting. Er
bestaat bij ons weten echter geen algemeen geaccepteerd protocol dat de onderzoeker
in staat zou stellen in taaluitingen de contextueel-situationeie parameter te
onderscheiden van de grammaticale. Binnen dit kader is het duidelijk dat de hierboven
gesignaleerde vereenzelviging van signifiant en uiting in plaats van een stap vooruit
een stap terug betekent.
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Het onderscheid tussen fysische en psychische talige entiteiten wordt immers
opgeheven. Aan de fysische kant hebben we de talige uitingen-signifiants, aan de
psychische kant de psychologische concepten-signifiés. De uiting-signifiant kan
zonder psychische talige pendant niet anders gezien worden dan als de taalspecifieke
manifestatie van een universeel geacht concept-signifié dat op zijn beurt teruggaat
op de universele dingen. De lexicale verschillen tussen talen worden dan ook vanuit
het taalgebruik verklaard en niet vanuit een psychisch taalsysteem. Er wordt met
andere woorden gesuggereerd dat de specificiteit van afzonderlijke talen een
oppervlakteverschijnsel is. Het lijkt erop dat de aloude nomenclaturale visie op taal
hier door de achterdeur weer naar binnen glipt: talen als specifieke verzamelingen
etiketten voor universele betekenissen.6

6. De psychische niveaus van de taaltekens en de concepten: grammaticale
en algemene kennis
Zonder onderscheid tussen concept en signifié is men of gedwongen aan te nemen
dat talige en niet-talige concepten deelverzamelingen vormen binnen het
conceptenbestand (vgl. Dirven & Radden 2001: 18), of - als men niet gelooft in
taalloze concepten - dat verschijnselen tijdens een en dezelfde operatie
geconceptualiseerd en gegrammaticaliseerd worden. De eerste visie is aanvechtbaar
omdat die logisch niet klopt. Als er namelijk twee deelverzamelingen vallen te
onderkennen binnen het conceptenbestand, dan zijn deze tot stand gekomen door
middel van verschillende operaties en is het onderscheid tussen concept en signifié
rechtvaardigbaar.7 De tweede visie is bezwaarlijk omdat het vooralsnog niet duidelijk
is of we conceptualisering zonder grammaticalisering of grammaticalisering zonder
conceptualisering bij voorbaat mogen uitsluiten (vgl. Pottier 1992, Martin 2000 en
Rastier 2001). Stuiten we op een volledig nieuw verschijnsel, dan is het niet
onaannemelijk dat we ons in eerste instantie afvragen om wat voor soort verschijnsel
het gaat, met andere woorden: dat we trachten dit nieuwe verschijnsel te plaatsen.
Dit categoriseringsproces behoeft niet meteen in grammaticalisering uit te monden,
i.e. verankering binnen de grammaticale kennis. Een andere mogelijkheid is dat we
ons afvragen hoe het verschijnsel wordt genoemd, zonder dat dit meteen tot
conceptualisering leidt, i.e. verankering binnen de algemene kennis.

6.1. De onderscheidbaarheid van concept en signifié
Zonder onderscheid tussen concept en signifié is het minder duidelijk op grond
waarvan we lineariseringen van verschijnselen die door taalgebruiker A wel maar
door B niet geconceptualiseerd zijn, onderscheiden.8 Nemen we het verschijnsel
ETMAAL. Taalgebruiker A kan slechts terugvallen op een
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omschrijving indien hij B duidelijk wil maken om welk verschijnsel het gaat. Hij
lineariseert met andere woorden het verschijnsel door zich te beroepen op diverse
taaltekens: een ononderbroken periode van een dag en een nacht. Het punt is nu dat
het aantal taaltekens waarvan men zich bedient om over een verschijnsel te
communiceren op zich geen aanwijzing vormt voor het al dan niet geconceptualiseerd
zijn van dat verschijnsel.9 Maakt men geen onderscheid tussen concept en signifié
en gaat men dus uit van een zogenaamd ongedifferentieerd concept-signifié, dan zijn
er twee opties. Of men gaat ervan uit dat een ononderbroken periode van een dag
en een nacht teruggaat op één concept-signifié, of men neemt aan dat deze uiting
teruggaat op meerdere concepten-signifiés. De eerste optie is aanvechtbaar om de
eenvoudige reden dat het algemeen geaccepteerde idee van het morfeem als kleinste
betekenisvolle vormcategorie daarmee verlaten wordt. De tweede optie is betwistbaar
omdat die gebaseerd is op het idee dat er een één-op-één-relatie zou bestaan tussen
morfemen en concepten.10 Dat dit onjuist moet zijn, blijkt uit de observatie dat nieuwe
of onbekende verschijnselen, voordat ze als zodanig geconceptualiseerd worden,
eerst vaak omschreven worden (Koefoed 1993).11 Zo ligt het voor de hand dat de
volgende uitingen aanvankelijk omschrijvingen waren: klusser, huisdeur en
boodschappen doen, terwijl ze in het Nederlands van nu ongetwijfeld benoemingen
zijn. Dat wil zeggen dat ze, ongeacht het aantal morfemen, verwijzen naar één en
niet meer dan één categorie, i.e. concept.
Zonder onderscheid tussen concept en signifié wordt de willekeurigheid van het
grammaticaliseringsproces in zekere zin opgelost in de willekeurigheid van het
conceptualiseringsproces. Dit is problematisch omdat het aannemelijk is dat het om
verschillende willekeurigheden gaat. Het feit immers dat we per groep verschillend
conceptualiseren (indelen), staat relatief los van het feit dat we per groep verschillend
grammaticaliseren.12 In talen als het Nederlands gaan N-grammaticalisaties vaak
terug op ruimtegebonden concepten zoals ‘man’, die niet tijdsgebonden zijn, terwijl
V-grammaticalisaties doorgaans teruggaan op ruimtegebonden concepten zoals
‘drinken’, die wel tijdsgebonden zijn.13 Het gevolg van deze gewoontes is dat
Nederlandstaligen nomina beschouwen als verwijzende naar entiteiten en verba naar,
onder andere, processen. Dit echter is volstrekt willekeurig. Deze willekeurigheid
van het grammaticaliseringsproces maakt dat woordsoorten slechts definieerbaar
zijn per taal of taalfamilie. Binnen de meeste Westerse talen bestaat er qua valentie
een vrij duidelijk onderscheid tussen nomen, verbum en adjectivum. Het kan echter
geheel anders liggen (Martinet 1968). Zo leert studie van zogenaamde exotische
talen ons dat grammaticaliseringen die teruggaan op ruimtegebonden concepten die
niet tijdsgebonden zijn wel degelijk gecombineerd kunnen worden met
tijdsmarkeringen, zoals in het Tübatulabal waar hani.l en hani.pï.l respectievelijk
zoiets betekenen als ‘huis’ en ‘wat een huis was’. Tevens blijkt dat
grammaticaliseringen die teruggaan op - niet-ruimtegebonden en niet-
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tijdsgebonden - concepten, zoals kwaliteit, probleemloos gecombineerd kunnen
worden met persoonsmarkeringen. In het Ilocano bijvoorbeeld betekent mabisin
zoiets als ‘uitgehongerd’ of ‘hij/zij is uitgehongerd’ en mabisin-ak ‘ik ben/jij bent
uitgehongerd’ (Benveniste 1966).14

6.2. De onscheidbaarheid van concept en signifié
De zojuist behandelde twee etappes tussen de verschijnselen en de taaltekens conceptualisering en grammaticalisering - maken een onderscheid tussen concept,
als output van de eerste operatie, en taalteken, als output van de tweede operatie,
wenselijk, zo niet noodzakelijk, en daarmee gepaard gaand een onderscheid tussen
algemene kennis en grammaticale kennis. Dit betekent echter niet dat beide
kennistypes autonoom zouden zijn. Er is ongetwijfeld sprake van een constante
wisselwerking (Rastier 2001: 96-97). Het is met name hierin dat concept en signifié
hun eenheid tonen, zeker als we de lijn doortrekken naar de cultuur van de groep:
zowel het conceptenbestand als het taaltekenbestand is cultuurgebonden.

7. Conclusies
We hebben laten zien dat door de in universalistische cognitief-taalkundige kringen
gebruikelijke gelijkstellingen signifiant=uiting en signifié=concept de (Saussuriaanse)
taalkunde van haar specifiek talige object wordt beroofd. De eerste gelijkstelling
leidt immers tot een pragmatiserende tendens die erop neerkomt dat taaluitingen
binnen de perken van een universeel geachte algemene cognitie volledig
gedetermineerd worden door contextueelsituationele factoren. Taalkunde wordt
daarmee gereduceerd tot pragmatiek. De tweede gelijkstelling komt erop neer dat
uitingen niets anders zijn dan taalspecifieke benamingen van universele concepten
waarmee de taalkunde wordt opgeslokt door de psychologie. Tegenover deze op dit
moment dominante visie zouden wij enerzijds willen pleiten voor een herwaardering
van het taalteken als psychische tweeëenheid van signifiant en signifié. Anderzijds
vragen we hernieuwde aandacht voor de cultuurgebondenheid van zowel het
conceptuele als het grammaticale niveau. We zien het taaltekenbestand daarbij als
een module tussen het conceptenbestand, aangemaakt door interface A, en interface
C die de taaluitingen lineariseert. Deze taalkundig-semantische visie (overgangen
A-B-C) staat daarmee in schril contrast met de eerder behandelde logisch semantische
(zie overgang D) en psychologisch-semantische visie (zie de overgangen A-E of
F-C). Zie figuur 7 bij wijze van samenvatting.
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Figuur 7: van (de)conceptualisering via (de)grammaticalisering naar (de)linearisering
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Eindnoten:
1 De onveranderlijkheid geldt uiteraard slechts vanuit een synchroon standpunt. Met betrekking
tot de willekeurigheid laten we hier in het midden in hoeverre deze alleen de relatie tussen
signifiant en signifié betreft of tevens - of uitsluitend - de relatie tussen taalteken en referent
(cf. Benveniste 1966).
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2 Onder de pen van Croft & Cruse (2005) wordt algemeen cognitief doorgaans stilzwijgend
gelijkgesteld aan universeel. Zoals Rastier binnen een ander kader opmerkt, is dit logisch niet
valide (2001: 94).
3 Croft en Cruse stellen achtereenvolgens: “(...) language is not a autonomous cognitive faculty
(...).” (2005: 1) en: “(...) the representation of linguistic knowledge is essentially the same as
the representation of other conceptual structures, and that the processes in which that knowledge
is used are not fundamentally different from cognitive abilities that human beings use outside
the domain of language.” (2005: 2). We wijzen er echter op dat de tweede uitspraak niet
noodzakelijk volgt uit de eerste. Ons standpunt luidt dat taal als psychisch systeem, hoewel niet
scheidbaar, wel degelijk onderscheidbaar is van andere cognitieve systemen.
4 Zoals de bidirectionele pijlen aangeven, laten we alle opties open met betrekking tot de volgorde
van de verschillende operaties en de hoeveelheid mogelijke operaties. Het is daarbij van belang
erop te wijzen dat de volgorde tussen conceptualisering en grammaticalisering waarschijnlijk
niet vastligt (cf. Rastier 2001: 96-97). We distantiëren ons met andere woorden van de twee
deterministische visies volgens dewelke of grammaticale kennis onze algemene kennis stuurt
(Langacker 1987, Whorff 2003), of omgekeerd (Seuren 1975). Zie tevens § 7.
5 Deze opsomming, beperkt tot drie parameters, is uiteraard arbitrair in die zin dat die teruggaat
op een bepaalde theoretische stellingname (Pekelder 2002, 2005).
6 De volgende opmerking van Croft & Cruse (2005: 20) met betrekking tot het Engelse river en
het Franse fleuve en rivière is in dit opzicht veelzeggend: “The concepts for both French words
is [are, JP] essentially the same as the concept for the English word (...).”. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat relativistische standpunten met verve worden afgewezen, zoals bijvoorbeeld
de prototypetheorie (Croft & Cruse 2005: 77-92). Het lijkt er overigens op dat “concepts” hier
niets anders is dan ‘verschijnselen’.
7 Deze logische fout blijkt overigens rechtstreeks uit Dirven en Radden (2001). Ze wijzen er
immers op dat talige concepten (zeg A) een “weerspiegeling” zijn van niet-talige concepten
(zeg B). A kan niet tegelijkertijd deelverzameling en weerspiegeling zijn van B.
8 Onder ‘linearisering’ verstaan we de omzetting van taaltekens in uitingen (Pekelder 2005).
9 Vanuit een oogpunt van cognitieve economie is het waarschijnlijk wel zo dat hoe meer morfemen
men nodig heeft om over een verschijnsel te communiceren, hoe kleiner de kans dat deze naar
één en niet meer dan één categorie verwijzen.
10 We gaan er met De Saussure (1978) vanuit dat er wel een één-op-één-relatie bestaat tussen
morfemen en taaltekens.
11 Onder een verschijnsel dat “als zodanig” geconceptualiseerd wordt, verstaan we de opname
van dat verschijnsel in één en niet meer dan één categorie. Dat wil zeggen: een globaal min of
meer vastliggend en in de algemene kennis ingebed idee met betrekking tot het betreffende
verschijnsel. Terzijde wijzen we op Martin die - vanuit de taalkundig onderzoeker redenerend
- de volgende definitie geeft van de term ‘concept’: “(...) l'artefact construit, à partir du signifié,
par réduction polysémique, par remodelage du contenu et par stabilisation astéréotypée de ses
contours.” (1998: 44).
12 Daar komt nog bij dat we als groep lang niet alle verschijnselen rond en in ons conceptualiseren.
13 Voor termen (niet-)ruimtegebonden en (niet-)tijdsgebonden, cf. Pekelder (2005).
14 We zijn tenslotte zo vrij om er - enigszins speculerend - op te wijzen dat moedertaalsprekers
op intuïtieve wijze de onderscheidbaarheid van concept en signifié lijken te kunnen ervaren,
bijvoorbeeld als ze niet op een woord kunnen komen, of als ze het idee hebben dat de gebezigde
uitdrukking niet precies datgene uitdrukt wat ze eigenlijk wilden zeggen.
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Taalkunde voorbij de zinsgrens
Over het discursieve principe en de expansiemogelijkheden van zinnen
Jan Renkema
Universiteit van Tilburg
Samenvatting
Een zin of uiting kun je op eindeloos veel manieren vervolgen met andere
zinnen: daar krijgen ‘tekstgrammatica's nauwelijks vat op. Binnen een zin
lijken de combinatiemogelijkheden van constituenten beter te beschrijven;
(zins) grammatica's zijn tot nu toe meer succesvol geweest. In deze bijdrage
wordt betoogd dat traditionele grammaticale onderscheidingen een goede
basis kunnen bieden voor het beschrijven van verbanden tussen zinnen.
Dit kan vanuit een theorie waarin we een tekst opvatten als een uitgedijde
zin. De drie basisprocedures voor uitdijing worden beschreven met drie
begrippen uit de ‘Systemic Functional Linguistics’: elaboratie, inkadering
en extensie. Deze benadering wordt geïllustreerd aan de hand van een
tekstje dat al diverse analyses kent in de ‘Rhetorical Structure Theory’.
Vĕta nebo promtuva mohou být následovány nekonečným a růzrtorodým
počtem dalšich vĕt. Gramatiky textu se tímto jevem příliš nezabývají. Zdá
se, že kombinačni možnosti konslituentů uvnitř vĕty jsou popisovány
mnohem lépe. V tomto ohledu bvly až dosud gramatiky popisujíci vĕtu
úspĕšnĕjší. Příspĕvek se snaži ukázat jak tradicni gramatiky mohou
nabídnout dobrý základ k popisu vztahô mezi vĕtami. Je to možné v připadĕ,
že vycházíme z teorie, která pojímá text jako rozvinutou vĕtu. Tři základní
postupy v tomto procesu vycházejí z principů “Systematické funkční
lingvistiky”. Přístup zde ilustruji na základĕ textu, který byl již různými
zpùsoby analyzován v “Rhetorical Structure Theoiy”.

1. Het wit rond de punt
De jubilerende neerlandici aan deze zo eerbiedwaardige Keizer Kareluniversiteit
hebben er goed aan gedaan literatuurwetenschappers en taalkundigen te binden rond
het thema ‘taallandschap’. Vanuit de tekstwetenschap zou het dan kunnen gaan om
de taalvariëteit in het stijllandschap. Maar het thema biedt ook een goed kader voor
de studie van het ‘taalkúnde-landschap’ met voor de hand liggende thema's als de
‘verrommeling van het spellinglandschap’ of de ‘asfaltering van het
taalverzorgingslandschap’.

Praagse perspectieven 5

34
Omdat op elk jubileum ook een toekomstgeluid te horen mag zijn, kies ik in deze
bijdrage voor een nog witte plek in de studie van het taalkunde-landschap: de studie
naar de verbindingen tussen zinnen. In feite gaat dit artikel over het kleine witte
plekje rond de punt of een ander leesteken tussen (deel)zinnen. Voor veel taalkundigen
is taalkunde voorbij de zinsgrens iets ongerijmds: taalkunde bevindt zich tussen
hoofdletter en punt. Daarbuiten moet men niet komen. Geologie heeft toch ook niet
de maan als studieobject; dat zou ‘lunalogie’ zijn. Het intrigerende is dat er toch
geologen worden ingeschakeld bij de studie van meegebracht buitenaards materiaal.
En het aardige is dat dit maangruis benoemd wordt als ‘maanáárde’.
In deze bijdrage zal ik betogen dat de tekstrelaties, relaties tússen zinnen,
inzichtgevend beschreven kunnen worden op basis van traditionele onderscheidingen
uit de grammatica van de (samengestelde) zin. Eerst zal ik iets zeggen over de
verraderlijke term ‘tekstgrammatica’ (2) en over de (on)mogelijkheid van
zinscombinaties (3). De kern van mijn betoog vormt de introductie van het
‘discursieve principe’ (4). Volgens dit principe kan een tekst worden opgevat als een
uitgedijde zin. De mogelijkheden voor uitdijing, voor expansie, worden beschreven
in 5. In 6 volgt een toepassing op een eenvoudig tekstje, en in 7 wordt besloten met
een inperking en een voorbehoud. Met deze bijdrage hoop ik neerlandici binnen en
buiten de Lage Landen enig instrumentarium te bieden voor de studie van de vraag:
Wat maakt een reeks zinnen tot een tekst?

2. ‘Tekstgrammatica’, een misleidende metafoor
Toen de Amerikaanse taalkundige Zellig Harris ruim een halve eeuw geleden het
vak tekstwetenschap introduceerde - ‘discourse analysis’ noemde hij het formuleerde
hij twee taken voor dit nieuwe onderzoeksgebied: 1. de beschrijvende taalkunde
voortzetten over de zinsgrens; 2. de verbanden onderzoeken tussen cultuur en taal,
tussen ‘niet-talig’ en ‘talig’ gedrag. Zie Harris (1952). Zijn volgorde gaf aan dat 1
nodig is voor 2. Vandaar dat we in de eerste decennia van de tekstwetenschap veel
aandacht zien voor wat men wel ‘tekstgrammatica’ noemt. Zie bijvoorbeeld de eerste
Nederlandstalige inleiding tot dit vakgebied: Van Dijk (1978). Zoals in een generatieve
zinsgrammatica vanuit het symbool S met een beperkt aantal herschrijfregels zinsdelen
gecombineerd worden tot zinnen (S → NP, VP, enz.), zo zou in een tekstgrammatica,
uitgaande van het beginsymbool T, een tekst kunnen worden gegenereerd door met
een beperkt aantal regels zinnen te combineren: T → S1, S2, enz.
Deze vergelijking gaat volgens velen mank. In een zin kan namelijk niet elk
willekeurig zinsdeel op een ander zinsdeel volgen. Een combinatie als Jan lopen de
straat is volgens twee regels ongrammaticaal. Na een enkelvoudig
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onderwerp komt er een enkelvoudige persoonsvorm, en het intransitieve werkwoord
lopen kan niet verbonden worden met een direct object. Een zinsgrammatica brengt
de beperkingen in combinaties van zinsconstituenten in kaart. Maar kan dit ook bij
een tekstgrammatica? Zijn er zodanige beperkingen op zinscombinaties, dat men
naar analogie van een ongrammaticale zin kan spreken van een ‘niet-tekstuele tekst’?
Eerst enkele voorbeelden met een aantal voortzettingen van dezelfde zin.
(1) Vestdijk heeft meer dan vijftig romans geschreven. Hij was bijzonder productief.
(2) Vestdijk heeft meer dan vijftig romans geschreven. De meeste ervan worden
niet meer gelezen.
(3) Vestdijk heeft meer dan vijftig romans geschreven. Jij krijgt een diner.
Combinaties als (1) en (2) zijn prima, maar combinatie (3) lijkt tot stand gekomen
via het spelletje: creëer een nonsens-tekst door zinnen uit verschillende teksten samen
te voegen. Toch kan (3) wel degelijk een zinvol tekstfragment zijn, namelijk in een
situatie waarin de spreker van deze zinnen met de aangesprokene een weddenschap
heeft afgesloten - met als inzet een diner - over de vraag of Vestdijk meer of minder
dan vijftig romans heeft geschreven. In combinaties van zinnen lijkt er dus veel meer
mogelijk dan in combinaties van constituenten binnen de zinsgrens.
Wel is het zo dat grammaticale verbindingen over de zinsgrens heen vaak een
noodzakelijke voorwaarde vormen voor de aanvaardbaarheid van de combinatie.
Hier nog drie voortzettingen van dezelfde Vestdijk-zin:
(4) Vestdijk heeft meer dan vijftig romans geschreven. Ik had geen rijbewijs.
(5) Vestdijk heeft meer dan vijftig romans geschreven. Hij had geen rijbewijs.
(6) Vestdijk heeft meer dan vijftig romans geschreven. Ik had geen rijbewijs.
Daarom moest ik met de trein naar mijn werk. Zodoende had ik ruim de tijd om ze
allemaal te lezen.
Combinatie (4) is een non-sequitur. Maar zodra we ‘Ik’ veranderen in ‘Hij’ (5) en
er dus een grammaticale verwijzing over de zinsgrens ontstaat, wordt de combinatie
wel mogelijk, bijvoorbeeld in een situatie dat de spreker kennelijk wil beweren dat
Vestdijk daarom meer tijd had voor het schrijven van romans. En ook wordt de
combinatie in (4) wel acceptabel wanneer er meer informatie in de vervolgtekst wordt
gegeven, zoals in (6), waar het verwijswoord ze in de laatste zin naar vijftig romans
in de eerste zin voor de vereiste samenhang zorgt. Al met al lijkt het erop dat de term
‘tekstgrammatica’ een misleidende metafoor is. De combinatiemogelijkheden van
zinnen in teksten lijken veel gevarieerder dan die van constituenten in teksten. Wel
moet er ‘af en toe’ een grammaticale
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verwijzing staan om een vreemd lijkende combinatiemogelijkheid te interpreteren.

3. Van zin naar tekst
Toch is de scheidslijn tussen zin en tekst niet zo groot als wel eens wordt
gesuggereerd. Laten we nog een keer onmogelijke combinaties als uitgangspunt
nemen, maar nu binnen zinsverband. De volgende voorbeelden zijn afkomstig uit de
prachtige collectie in Rigotti & Rocci (2001).
(7) Oorlog is vrede.
(8) Frankrijk is een zeshoek.
(9) Kleurloze groene ideeën slapen furieus.
Op het eerste gezicht lijkt (7) een non-zin. Iets kan niet het tegendeel van zichzelf
zijn. Zin (7) kan echter een betekenisvolle uitspraak zijn als oxymoron, de stijlfiguur
die gebaseerd is op tegenstrijdige begrippen (zoals ‘de hoek van de ronde tafel’ of
‘de jonge grijsaard’). Zin (7) kan gelezen worden als een aangescherpte vertaling
van het Latijnse adagium Si vis pacem para bellum (Als je vrede wilt, bereid je dan
voor op oorlog). De ogenschijnlijke onmogelijke combinatie in (8) is perfect
acceptabel in een metaforische lezing, bijvoorbeeld in een aardrijkskundeles waarin
ruwweg een geografische vorm wordt aangeduid. En het beroemde voorbeeld van
Chomsky (9) is heel passend als omschrijving van een situatie waarin een Kamerlid
voor GroenLinks kritiek krijgt op zijn als kleurloos bekritiseerde ideeën, en na een
emotievol debat 's nachts wakker schrikt.
Binnen een zin kunnen op het eerste gezicht onmogelijke betekeniscombinaties
dus wel degelijk als zinvolle combinaties worden geïnterpreteerd. Hetzelfde lijkt te
gelden voor combinaties van twee of meer zinnen. Wanneer we zinscombinaties
nader beschouwen dan blijken de overigens lastig te verzinnen onmogelijke
combinaties veelal te verklaren door een breuk in de lexicale verwijzing. Zie de
volgende voorbeelden; het sterretje geeft de ‘on-tekstualiteit’ aan.
(10)* Er is iemand aan de telefoon. De telefoon is kapot.
(11) Ik beloof je tien euro te geven, maar ik ben niet van plan het te doen.
(12)* Ik ga je dit beloven: gisteren gaf ik je tien euro.
(13)* Jan verkocht zijn boeken. Niemand kocht ze.
(14) Jan verkocht boeken. Niemand kocht ze.
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De combinatie in (10) is een non-sequitur omdat de verwijzing via het herhaalde
telefoon alleen oppervlakkig gezien een juiste lexicale verwijzing is: het woord
telefoon in de tweede zin heeft als betekeniselement ‘kapot’, een element dat niet
aanwezig kan zijn in het woord telefoon waarnaar wordt terugverwezen. Wel kan
deze combinatie, net als in (6), betekenisvol worden gemaakt door een vervolg,
bijvoorbeeld: Grapje!. Maar zo'n vervolg bewijst juist de absurditeit van de combinatie
‘werkende’ en ‘kapotte’ telefoon. De combinatie in (11) is vreemd maar niet
onmogelijk. Een spreker kan in de ene zin een belofte doen, en die in de volgende
(deel)zin verbreken. Maar (12) bevat wel een non-sequitur. De mededeling na de
dubbele punt moet voldoen aan de definitie van een belofte. Hier ontbreekt evenwel
de toekomende tijd, een noodzakelijk element in de definitie. In de combinaties in
(13) en (14) zien we een grammaticale verwijzing met ze naar (zijn) boeken, en een
lexicale verwijzing van kocht naar verkocht. In (13) is deze lexicale verwijzing echter
fout vanwege het possessief zijn. Als iemand zijn boeken verkocht, moet er iemand
zijn die ze kocht, anders is er van verkopen geen sprake. In (14) zien we dat de
combinatie wel mogelijk is omdat verkocht boeken hier zoveel betekent als ‘was
boekhandelaar’. Daarom kan (14) vervolgd worden met een zin als: Hij is nu bezig
een antiekzaakje over te nemen.
Wat zeggen deze (on)mogelijke combinaties nu over pogingen om de beschrijvende
taalkunde uit te breiden tot voorbij de zinsgrens? Ten eerste, waar het fout kán gaan
tússen zinnen, daar gaat het om een schending van een grammaticale verwijzingsregel,
de Ik in (4), of om een lexicale verwijzing die bij nader inzien geen zuivere lexicale
verwijzing blijkt te zijn, zoals in (10), (12) en (13). Deze fouten bevinden zich op
het niveau van de woordbetekenis of het niveau van de grammaticale verwijzing.
Verschijnselen die van oudsher ook binnen zinsverband worden bestudeerd. Ten
tweede, vreemde maar mogelijke combinaties tussen zinnen lijken niet vreemder
dan die binnen zinnen. Meestal blijkt er een context of een situatie voorstelbaar
waarin kleurloze ideeën in dezelfde zin ‘slapen’ of in een volgende zin een diner
krijgen aangeboden (bijvoorbeeld als die tegenstander van GroenLinks de volgende
dag iets wil goed maken met een etentje). Vandaar dat een poging om de zin als basis
te nemen voor taalkunde voorbij de zinsgrens op zijn minst als ‘zinvol’ kan worden
beschouwd.

4. Het discursieve principe
Een tekst zou men kunnen definiëren als een reeks onderling verbonden zinnen of
uitingen. Maar zo'n definitie brengt ons in problemen. Kan één zin dan geen tekst
zijn? Bordjes als Pas geverfd of Verzoeke hier niet te roken bewijzen het tegendeel.
Deze kritiek zou men nog kunnen pareren met de opmerking dat
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volgens de verzamelingenleer een verzameling ook uit één item mag bestaan. Maar
is dan de volgende zin ook een tekst?
(14) De kinderen liepen heel vrolijk naar het strand op hun vrije middag.
Er is veel voor te zeggen om (14) niet als een tekst maar als een tekstbegin op te
vatten. Een luisteraar die deze zin hoort, kan alleen maar wachten op een vervolg,
of zelf de beurt nemen in een gesprek en vragen: Ja, en toen? In het volgende fragment
zijn enkele constituenten buiten de zinsstructuur geplaatst in vervolgzinnen:
(15) De kinderen liepen naar het strand. Ze waren heel vrolijk. Het was hun vrije
middag.
De uit het zinsverband geplaatste constituenten hebben de status van een zin gekregen
met behulp van verwijzende elementen: Ze (waren), Het (was). Maar er is meer aan
de hand. Door het opwaarderen van constituenten tot hele zinnen heeft de spreker
een onderwerp geïntroduceerd waarop wordt doorgegaan. Dit noem ik het ‘discursieve
principe’, en dit principe zou naar mijn idee centraal moeten staan in de definitie van
een tekst. In een tekst ‘ontwikkelt’ een schrijver of spreker een onderwerp, in dit
geval door eerst iets te zeggen over de stemming van de kinderen, en door in de derde
zin een reden te geven voor die stemming. Zin (14) bevat wel informatie over de
stemming en de reden voor die stemming, maar geeft die ontwikkeling niet. Daarom
kan zin (14) alleen als een ‘eerste zin’ functioneren, en is fragment (15) de eerste
fase in een verhaallijn.
Het discursieve principe kan het beste worden uitgelegd wanneer we kijken naar
een tekst als geheel. In de tekstwetenschap wordt vrij algemeen geaccepteerd dat de
inhoud van een tekst kan worden opgevat als een macrostructuur bestaande uit
proposities (ruwweg: enkelvoudige zinnen) die kunnen worden samengevat in enkele
macroproposities (ruwweg: een mogelijke samenvatting). Zie hierover Van Dijk
(1980) en voor nader commentaar Renkema (2004). Het discursieve principe is
gebaseerd op de omkering van dit idee: een tekst kan gezien worden als een uitgedijde
macropropositie. Die uitdijing spiegelt min of meer de ontwikkeling in kindertaal.
Een kind ontwikkelt zijn taal vanaf uitingen die bestaan uit een, twee en meer woorden
naar zinnen of deelzinnen, en van daaruit naar zinscombinaties waarin constituenten
van een vorige uiting als startpunt worden gebruikt voor nieuwe uitingen. Een tekst
ontstaat wanneer verbindingen binnen een zin ook buiten een zin worden gebruikt.
Ter verduidelijking twee voorbeelden.
(16a) Hij vertelde mij niets.
(16b) Hij zei dat hij niet zou komen.
(16c) Hij zal aanwezig zijn. Dat hoorde ik zojuist van zijn kamergenoot.
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(16d) # (...) Ik heb talrijke argumenten tegen dit voorstel. Ik zal er drie noemen. #
(drie argumenten).
In (16) zien we de uitdijing van een lijdend voorwerp: van een woord (16a) via een
deelzin (16b) naar een hele zin in (16c). En in (16d) - met het teken # als alineagrens
en tussen haakjes samengevatte tekst - zien we dat ook een hele alinea de functie
van lijdend voorwerp kan hebben. In voorbeeld 17 wordt steeds een oorzakelijke
relatie tot uitdrukking gebracht.
(17a) Alcoholische mensen gaan vroeg dood.
(17b) Mensen die alcoholisch zijn, gaan vroeg dood.
(17c) Alcoholisme resulteert in een vroege dood.
(17d) Als mensen alcoholisch zijn kunnen ze vroeg dood gaan.
(17e) Er schuilt een groot gevaar in alcoholisme. Het kan leiden tot een vroege dood.
(17f) Alcoholici kunnen gezondheidsproblemen krijgen. Dit zal hieronder worden
uitgelegd, (alinea over ‘vroege dood’).
In de oorzakelijke relatie p → q, waarin ‘p’ staat voor ‘het drinken van alcohol’ en
‘q’ verwijst naar ‘een vroege dood’ wordt het element ‘q’ in deze voorbeelden
doorgaans geverbaliseerd als een werkwoord (gaan vroeg dood) of een naamwoord
(vroege dood). Het element ‘p’ wordt heel divers geverbaliseerd: een bijvoeglijk
naamwoord in (17a) en (17d), een beperkende bijvoeglijke bijzin (17b), een
nominalisatie in (17c) die als startpunt wordt gebruikt voor het vervolg, en een
voorwaardelijke bijzin in (17e). En in (17f) wordt het element ‘q’ eerst gerealiseerd
met een algemene aanduiding, gezondheidsproblemen, die als basis dient voor een
hele alinea over ‘q’. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden. Ook het element ‘p’ kan
gerealiseerd worden als een alinea voor een concluderende zin die naar ‘q’ verwijst.
Deze uitleg van het discursieve principe is hopelijk voldoende aansporing om bij
tekstanalyse een ‘bril’ op te zetten waarmee een tekst gezien wordt als een uitgedijde
zin waarin constituenten binnen een zin expanderen tot eigenstandige zinnen met de
noodzakelijke grammaticale verwijzingen. Kern van mijn betoog vormt de stelling
dat de relaties tussen deze geëxpandeerde zinnen een afspiegeling vormen van de
relaties tussen constituenten binnen de zin.

5. Drie expansiemogelijkheden
In deze paragraaf zullen de relaties tussen de zinnen meer in detail worden behandeld.
Ik beperk me hier tot de inhoudelijke, macrostrucurele aspecten van
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teksten, en laat de meer retorische zinsverbanden achterwege; zie hiervoor Mann &
Thompson (1988) en Taboada & Mann (2006).
Vanuit inhoudelijk perspectief is het toevoegen van een zin het toevoegen van een
stukje informatie aan een reeds bestaand stukje informatie. In de meest abstracte
vorm kan ‘een stukje informatie’ gezien worden als een combinatie van twee
entiteiten: een concept C (een persoon, een leugen, een zeemeermin) en een ‘iets’
dat plaatsvindt of zich voltrekt, V (een handeling, een proces, een stand van zaken).
Alleen een C zoals ‘Jan’, of alleen een V, zoals ‘is ziek’ is nog geen informatie.
Informatie is het resultaat van een CV-combinatie: “Jan is ziek.” Uiteraard kan een
C of een V functioneren als een stukje informatie, bijvoorbeeld in een context waarin
Jan betekent ‘Daar is Jan’, of waar Lopen? betekent ‘Zullen we gaan lopen?’ Maar
in gevallen als deze fungeren de enkele woorden als elliptische zinnen. Gewoonlijk
is de combinatie C+V de basisbouwsteen van informatie. Deze bouwsteen wordt in
de tekstwetenschap een ‘tekstpropositie’ genoemd.
De entiteiten Concept en Voltrekking hebben veel weg van wat in de
woordsoortenleer zelfstandig naamwoord en werkwoord wordt genoemd. Maar een
naamwoord kan aspecten van een V hebben, zoals de wandeling en een werkwoord
kan als C worden gepresenteerd, zoals in het spreken. Het onderscheid tussen C en
V kan beter geduid worden als het onderscheid tussen een statisch ‘iets dat is’ en een
dynamisch ‘iets dat gebeurt’.
Het toevoegen van informatie is in de meest abstracte vorm dus het toevoegen van
een CV-blokje aan reeds bestaande CV-blokjes. In dit proces kunnen drie
basisprocedures worden onderscheiden: men kan informatie toevoegen aan een C,
aan een V en aan een CV. Deze drie procedures zullen hieronder worden toegelicht
aan de hand van mogelijke voortzettingen van een eenvoudig voorbeeldzinnetje
Marie ging naar de markt.
Ten eerste, we kunnen informatie toevoegen aan een C door het noemen van
aspecten, kenmerken, details of eigenschappen van die C:
(18) Marie ging naar de markt. Het was een kleine markt aan de rand van de stad.
(19) Marie ging naar de markt. Ze was in een goede stemming.
In (18) worden in de vervolgzin twee aspecten van het concept ‘markt’ genoemd:
omvang en plaats. In (19) wordt iets toegevoegd aan het concept ‘Marie’. Uiteraard
zijn er andere voortzettingen van de concepten denkbaar, over het uiterlijk van Marie,
enz., maar waar het om gaat is dat dit type voortzetting altijd gerelateerd is aan een
concept.
De concept-informatie is in essentie adnominaal. Dit kan makkelijk worden
vastgesteld wanneer we de twee zinnetjes in de voorbeelden samenvoegen tot één
zin. De informatie uit de tweede zin in (18) kan ook adjectivisch en postnominaal
worden gepresenteerd in de eerste zin: Marie ging
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naar de kleine markt aan de rand van de stad. In (19) kan de tweede zin als
betrekkelijke bijzin worden opgenomen in de eerste zin: Marie, die in een goede
stemming was, (...). Voor het toevoegen van informatie over een C is Elaboratie een
handzame term.
Ten tweede, we kunnen informatie toevoegen aan een V door aspecten te noemen
van het kader waarin zich iets voltrekt. De verschillende aspecten van een gebeurtenis,
een handeling of een stand van zaken kunnen worden samengevat met de vragen:
waar, wanneer, hoe en waarom vindt iets plaats? Zie de volgende voorbeelden:
(20) Marie ging naar de markt. Ze moest hiervoor naar een ander dorpje.
(21) Marie ging naar de markt. Het was de langste dag van het jaar.
(22) Marie ging naar de markt. Het was een plezierige wandeling.
(23) Marie ging naar de markt. Ze wilde haar moeder een plezier doen.
In (20) gaat de vervolgzin door op het aspect plaats (waar?). In (21) wordt informatie
toegevoegd over het tijdstip waarop de gebeurtenis plaatsvond (wanneer?). In (22)
gaat het om de wijze waarop (hoe?) en in (23) wordt een reden toegevoegd (waarom?).
Het kader van een V bevat niet alleen aspecten als plaats, tijd, wijze en causaliteit,
maar ook posities voor personen of objecten die bij een gebeurtenis of handeling
betrokken zijn. Deze posities kunnen weergegeven worden als de semantische rollen
van een subject of (indirect) object: de ‘actor’, de ‘goal’, de ‘recipiënt’. Zie de
volgende voorbeelden:
(24) Marie ging naar de markt. Ze kocht er appels en peren.
(25) Marie ging naar de markt. Voor mij kon ze niets vinden.
De informatie dat een persoon naar de markt gaat, bevat als een mogelijk ‘iets dat
gebeurt’ de handeling: ‘kopen’. Het kader van deze handeling heeft als posities een
subject, een object en een indirect object, met als semantische rollen: actor, goal en
recipiënt: Iemand koopt iets voor iemand. In (24) is de kader-positie ‘object’
toegevoegd in de tweede zin. In (25) worden de zinnen gecombineerd via de
kader-positie ‘indirect object’, namelijk Voor mij.
De kader-informatie is in essentie adverbiaal. Dit kan weer gemakkelijk worden
vastgesteld wanneer we de informatie van de gecombineerde zinnen samenvoegen.
Neem bijvoorbeeld deze zin: Marie kocht gisteren een paar appels voor mij op de
markt hier om de hoek. In deze zin zijn twee kader-aspecten opgenomen, namelijk
plaats en tijd, en alle drie kader-posities. Voor het toevoegen van informatie over
een V - via aspecten en posities uit het kader waarin V plaatsvindt - is Inkadering
een handzame term.
Ten derde, we kunnen informatie toevoegen aan een CV-combinatie door een
nieuwe C en/of V toe te voegen. Bijvoorbeeld:
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(26)
(27)
(28)
(29)

Marie ging naar de markt. Of was het het winkelcentrum?
Marie ging naar de markt. En Jan ging naar de kapper.
Marie ging naar de markt. Ik maakte het huis schoon.
Marie ging naar de markt. Maar ze kwam uit bij het station.

In (26) is een andere C toegevoegd aan de CV ‘naar de markt gaan’. In (27) zijn een
andere actor en plaats toegevoegd aan de voorafgaande CV. In (28) is het ‘naar de
markt gaan’ gegeneraliseerd als het verrichten van een huishoudelijke activiteit. Aan
deze CV-combinatie is in de vervolgzin een andere huishoudelijke activiteit
toegevoegd. In (29) wordt een gerelateerde V (‘kwam uit bij’) toegevoegd aan de
voorafgaande V (‘ging’) in combinatie met een gerelateerde C over de plaats.
De toevoegingen in deze derde procedure zijn niet adnominaal of adverbiaal. De
vervolginformatie is op een andere manier gerelateerd dan via elaboratie (toevoeging
aan een C) of inkadering (toevoeging aan een V). Het is de meest open categorie.
We kunnen alleen zeggen dat een nieuwe C en/of V wordt toegevoegd aan een
CV-combinatie. Voor het toevoegen van informatie aan een CV-combinatie is
Extensie een handige term.
Tot nu toe zijn alleen geïsoleerde voorbeelden gegeven van de drie procedures.
Uiteraard kunnen ze ook tegelijkertijd worden ingezet:
(30) Marie ging naar de markt. Terwijl ze blij het sleuteltje in het contact stak, bedacht
ze dat ze eerst wel even bij haar moeder koffie kon drinken.
De tweede zin in (30) is een elaboratie van het concept ‘Marie’ in de eerste zin, door
haar stemming te noemen. Met de informatie ‘sleuteltje in het contact’ geeft de
tweede zin een inkadering van de eerste zin: de wijze waarop het naar de markt gaan
plaatsvindt. Met de toevoeging over een bezoek aan haar moeder vindt er een extensie
plaats van de eerste zin: een nieuwe CV-combinatie. Dit terzijde: binnen de tweede
zin zijn drie deelzinnen te onderscheiden. De terwijlzin is een inkadering van de
deelzin bedacht ze, via het aspect ‘tijd’, en blij geeft ook een inkadering, via het
aspect ‘wijze’. Maar het gaat mij in dit voorbeeld om de relatie tussen de eerste zin
en het vervolg.
De benaming van de drie procedures is geïnspireerd op een veelgebruikte driedeling
in de Systemic Functional Linguistics (SFL) voor de beschrijving van expansie van
informatie, namelijk de driedeling ‘elaboration-enhancement-extension’; zie Halliday
& Matthiessen (2004). Wel wijkt de hier gepresenteerde benadering enigszins af van
de definities in SFL. Zie hiervoor Renkema (2007). Het overzicht hieronder dient
als leidraad voor de voorbeeldanalyse in de volgende paragraaf.
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(31) Overzicht elaboratie-inkadering-extensie

Elaboratie

‘nominale’ informatie
aspecten, details, eigenschappen van een
C

Inkadering

‘verbale’ informatie
adverbiale elementen en semantische
rollen bij een V

Extensie

‘CV’ informatie
een andere C en/of E

6. Een voorbeeldanalyse
Hoe werkt deze driedeling nu in de analysepraktijk? Hieronder volgt een
voorbeeldanalyse aan de hand van een tekstje dat al op diverse manieren is
geanalyseerd op retorische tekstrelaties. Het is afkomstig uit een Engelstalig corpus
dat toegankelijk is via een site die als centraal punt dienstdoet voor analisten die
werken binnen de Rhetorical Structure Theory. Zie www.sfu.ca/rst. Ik volg hier de
indeling in segmenten van de RST-site. Zie verder Renkema (2006) voor nog andere
analyses van dit tekstje.
(32) Moeder Theresa
1. Moeder Theresa geeft mensen vaak een onverwacht advies. 2. Toen een groep
Amerikanen haar bezocht in Calcutta, 3. vroegen zij haar om een advies voor thuis.
4. ‘Lach naar je vrouw’, zei ze. 5 ‘Lach naar je man.’ 6 Denkend dat het advies te
simplistisch was, 7 komend van een ongetrouwde vrouw, 8 vroeg één van hen: ‘Ben
je getrouwd?’ 9 ‘Ja’, zei ze tot hun verbazing, 10 ‘en ik vind het soms moeilijk om
naar Jezus te lachen. 11 Hij kan heel veeleisend zijn.’
De tekstsegmenten 2-5 geven een elaboratie van het concept ‘onverwacht advies’
omdat ze een voorbeeld geven van zo'n advies. Segment 2 geeft informatie over een
gebeurtenis in 3 en is daarmee een inkadering. Het type inkadering kan ‘tijd’ zijn,
maar ook ‘wijze’ of ‘omstandigheid’. Omdat er meer informatie wordt gegeven dan
het tijdstip, is ‘omstandigheid’ hier beter te verdedigen als naam voor de tekstrelatie
tussen 2 en 3. Na 3 gaat de tekst door op het concept ‘advies’. Dus 4 en 5 zijn
elaboraties van 3. Binnen segment 4 is nog een inkaderingsrelatie zichtbaar tussen
het citaat en zei ze. Deze actor-relatie verbindt ook 5 aan het laatste deel van 4.
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Na 5 begint een nieuw onderdeel met de segmenten 6-9. Deze zijn via extensie
verbonden met het voorafgaande. De segmenten 6 en 7 geven een inkadering van de
vraag in 8. Binnen dit kader is 6 een reden en 7 een reden of
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omstandigheid voor de reden in 7. Het antwoord op de vraag in 8, de segmenten
9-11, zijn aan de vraag verbonden door extensie. Binnen die extensie is er een andere
extensie in 10 en een inkadering, namelijk een reden in 11. Men zou overigens 11
ook kunnen zien als een elaboratie bij Jezus. De informatie wordt dan als adjectivisch
beschouwd: en ik vind het soms moeilijk om naar de veeleisende Jezus te lachen.
Maar het adjectief veeleisende onderhoudt een reden-relatie met het feit dat de
spreekster iets moeilijk vindt. Daarom lijkt een analyse die blijft steken bij elaboratie
hier te oppervlakkig.

7. Inperking en voorbehoud
Tot slot van dit betoog nog een inperking en een voorbehoud. De inperking wordt
snel duidelijk wanneer we nog eens kijken naar het tweede doel dat Harris (1952)
zich stelde toen hij de tekstwetenschap introduceerde (zie paragraaf 2 hierboven).
Harris wilde niet alleen de beschrijvende taalkunde uitbreiden over de zinsgrens
heen, maar ook de verbanden onderzoeken tussen ‘talig’ en ‘niet-talig’ gedrag. Onder
‘niet-talig’ gedrag valt onder andere de interactie tussen spreker en luisteraar, of het
retorische doel dat een schrijver heeft met het toevoegen van bepaalde informatie.
Door informatie in een aparte vervolgzin te zetten kan een schrijver bijvoorbeeld
proberen extra de aandacht te richten op die informatie, of de lezer te overtuigen van
een standpunt of een rechtvaardiging te geven voor een bepaalde gedachtegang. Ter
illustratie van dit verschijnsel nogmaals de laatste twee zinnen van de voorbeeldtekst.
(33) 10 ‘en ik vind het soms moeilijk om naar Jezus te lachen. 11 Hij kan heel
veeleisend zijn.’
In de analyse is het verband tussen deze twee zinnen beschreven als een inkadering:
de informatie in 11 is een reden voor de informatie die in 10 wordt gepresenteerd.
Maar een tekstanalyticus zou ook kunnen beargumenteren dat een betere beschrijving
van het verband tussen de twee zinnen een ‘rechtvaardiging’ is. Door het toevoegen
van deze informatie geeft de spreekster een rechtvaardiging voor het feit dat zij het
moeilijk vindt om naar Jezus te lachen. Kenmerk van de relatie ‘rechtvaardiging’ is
dat een zender invloed wil uitoefenen op de houding van de ontvanger, bijvoorbeeld
begrip kweken. Hiermee bevindt deze relatie zich niet alleen op het niveau van
informatietoevoeging, zo men wil op het semantisch niveau, maar eerder op het
pragmatisch niveau. In deze bijdrage heb ik me beperkt tot procedures voor het
toevoegen van informatie met voorbijgaan aan pragmatische aspecten. Voor een
beschrijving van de meer pragmatisch tekstrelaties wordt verwezen naar de eerder
genoemde RST-site, en een nader uitgewerkt voorstel in Renkema (2007).
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Een voorbehoud is nodig, wanneer we kijken naar wat een van de belangrijke vragen
in de tekstwetenschap is: Welk instrumentarium is nodig om te beschrijven wat een
reeks zinnen tot een tekst maakt? Het tot nu toe geïntroduceerde instrumentarium is
nogal abstract: drie procedures die opereren op CV-combinaties.
De hier voorgestelde procedures zijn slechts het startpunt voor een meer
gedetailleerde tekstanalyse waarin (deel)zinnen in een tekst worden opgevat als een
combinaties van iets naamwoordelijks, de C, en iets werkwoordelijks, de V. Belangrijk
hierin is dat deze CV-benadering op informatieniveau parallel loopt aan het
traditioneel grammaticale onderscheid tussen NP en VP binnen de zin.
Ook de drie procedures voor het toevoegen van informatie hebben hun parallellen
op zinsniveau. In de omschrijving van elaboratie is in deze bijdrage alleen gebruik
gemaakt van grammaticale begrippen als adjectief of betrekkelijke bijzin. De
procedure inkadering kan beschreven worden onder verwijzing naar begrippen als
bijwoordelijke bepaling en bijwoordelijke bijzin, met onderverdelingen in plaats,
tijd, wijze of omstandigheid en oorzaak/reden, en met het begrip complementzinnen
voor bijvoorbeeld een object- of subjectrelatie. De procedure extensie kan goed
beschreven worden met de mogelijkheden die in de grammatica worden onderscheiden
om nevengeschikte zinnen te koppelen via voegwoorden als en, maar en of.
Anders geformuleerd: ik hoop op dit 85-jarig jubileum van de afdeling
Neerlandistiek aan de Keizer Kareluniversiteit te hebben aangetoond dat het al veel
langer bestaande, klassieke grammaticale begrippenapparaat, zoals bijvoorbeeld
gehanteerd in de door mij zeer bewonderde traditionele grammatica van Den Hertog
(1903-4), een zinvol startpunt kan zijn voor het beschrijven van de manier waarop
zinnen in teksten aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Uiteraard is met deze meer
programmatische bijdrage nog niet bewezen dat zo'n benadering de talrijke zeer
diverse verschijnselen alle in kaart kan brengen. Er is nog veel detaillering nodig
waarvoor in dit bestek geen ruimte is. Het doel van deze bijdrage is veeleer het belang
te benadrukken van de traditionele taalkunde voor de beschrijving van verbanden in
teksten.
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Valse vrienden Nederlands-Tsjechisch
Kateřina Křižová
Palacký Universiteit Olomouc
Samenvatting
Valse vrienden zorgen in het leerproces van een vreemde taal soms voor
grote verwarring en tijdens de communicatie voor kleine of grote
misverstanden. Aan de hand van mijn ervaring met het geven van
Nederlands aan Tsjechische studenten en Tsjechisch aan
Nederlandssprekende studenten worden verschillende soorten valse
vrienden besproken, onder andere op basis van een enquête. Bovendien
wordt er een lijst met potentiële valse vrienden Nederlands-Tsjechisch
gepresenteerd die als een hulpmiddel voor studenten kan dienen.
V procesu osvojováni ciziho jazyka vedoui t.zv, “falešni přátelé” k menšim
či většim nedorozuměnim při komunikaci. Na základě zkušenosti z výuky
nizozemštiny pro české studenty a nizozemštiny pro studenty, jejichž
mateřštinou je nizozemština, pojednává přispěvèk o různých druzich těchto
problematických slov, mimo jiné i na základě výsledků ankety. Jako doplněk
je připojen seznam potencálnich “falešných přát el” mezi nizozemštinou
a češtinou. Seznam může sloužit jako pomůcka pro studenty.

1. Inleiding
Het geldt voor iedereen die met de zogenaamde valse vrienden te maken heeft, dat
er niet alleen grappige situaties, maar soms ook ernstige misverstanden kunnen
ontstaan. Tijdens de eerste ontmoeting met Nederlanders heeft één van onze
Tsjechische studentes steeds nadrukkelijker horen zeggen: Nou, kom maar, kom
maar! Kom maar! Ze was helemaal in de war waarom de gekke Nederlanders komár
hadden geschreeuwd - er was toch geen ‘komár’ (‘mug’) in de buurt... Later is ze
natuurlijk achter de juiste betekenis van deze Nederlandse uitdrukking gekomen,
maar ze moet nog altijd lachen als ze kom maar hoort. De Nederlandse zin Er is een
lange file op de snelweg, die onze eerstejaarsstudenten tijdens hun lessen Nederlandse
grammatica in het meervoud moeten zetten, heeft meestal ook zo'n ontspannend
effect. Als het eindelijk duidelijk wordt, dat het Nederlandse file - in tegenstelling
tot het Tsjechische woord file (‘filet’) - met de vis echt niets te maken heeft, zijn de
studenten niet meer te kalmeren. Andersom beleven ook Nederlanders grappige
situaties met het Tsjechisch, bijvoorbeeld als ze het woord domeček als ‘domme
Tsjech’ begrijpen in plaats van als ‘een huisje’ of als de Tsjechen hun zinnen steeds
met het woord tak (‘dus’, ‘aldus’) doorspekken.
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De woorden (evt. de woordverbindingen) die in het Nederlands en in het Tsjechisch
(bijna) dezelfde vorm hebben maar die zich in de betekenis onderscheiden en de
taalgebruikers tot verwarring kunnen leiden, worden als valse vrienden beschouwd.
Zie de definitie van het begrip in het Van Dale Groot Woordenboek van de
Nederlandse taal (2005)1.
Er is al tamelijk veel over valse vrienden Nederlands-Duits, Nederlands- Engels
of Nederlands-Frans gepubliceerd, maar valse vrienden Nederlands- Tsjechisch zijn
lexicografisch nog steeds niet bewerkt. Typerend is dat zelfs in de onder studenten
populaire online encyclopedie Wikipedia2 slechts twee voorbeelden van valse vrienden
Nederlands-Tsjechisch zijn te vinden:
1. komplexni - niet ‘ingewikkeld’ maar ‘geïntegreerd’ of ‘totaal-’. Een komplexni
řešeni is een ‘totaaloplossing’ en geen ‘ingewikkelde oplossing’;
2. stůl - niet ‘stoel’ maar ‘tafel’.
Om deze reden heb ik geprobeerd een lijst met potentiële valse vrienden Nederlands
- Tsjechisch samen te stellen die ik uit mijn praktijk ken en/of die ik in het
zakwoordenboek Woordenboek Tsjechisch-Nederlands, Nederlands- Tsjechisch van
Krijt & Janota (1995) gevonden heb. Vooraleerst deze lijst te presenteren, geef ik
hieronder het resultaat van een interne enquête die het belang onderstreept van de
opname van valse vrienden in het taalvaardigheidscurriculum. Het gaat om een klein
onderzoek naar de kennis van valse vrienden bij een groep kandidaten van de afdeling
Nederlands3 aan de Palacký Universiteit te Olomouc, dat ik in april 2007 heb
uitgevoerd.

2. De enquête
In totaal hebben er 27 kandidaten aan de enquête deelgenomen (21 vrouwen en 6
mannen). In hun antwoorden betreffende eventuele voorkennis van het Nederlands
geven 16 mensen aan ze geen voorkennis hebben, 11 kennen slechts enkele woordjes.
Van deze laatste hebben er 2 ooit Nederlandse lessen gevolgd. Wat hun kennis van
andere vreemde talen betreft, geven 25 respondenten aan dat ze het Engels beheersen,
17 het Duits, 7 het Frans, 5 het Spaans en telkens 1 persoon het Russisch, het Pools,
het Japans, het Chinees, het Italiaans en het Noors. Het enquêteformulier bestaat uit
2 soorten oefeningen:
1. Type A - een oefening met de vraag Wat betekenen de onderstreepte woorden
(in het Tsjechisch)?
2. Type B - een multiple choice oefening met de instructie: Probeer de juiste
betekenis van het Nederlandse woord te schatten.
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Deze oefeningen zijn zo opgebouwd dat het niet direct duidelijk is dat het om valse
vrienden Nederlands-Tsjechisch draait. Bovendien zijn in de oefeningen ook enkele
valse vrienden Nederlands-Engels en Nederlands-Duits opgenomen. Het invullen
van de enquête neemt in totaal ongeveer 10 minuten in beslag. Zie de tabellen 1 tot
en met 12 van type A4.

Tabel 1: Vandaag heb ik een belangrijke brief gekregen.
Antwoord:

Goed (dopis)

Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

18

4

5

vzduch, vzduch
hovězi, kufr5

Hieruit blijkt, dat de studenten goed gebruik kunnen maken van hun kennis van
andere talen (vooral het Duits).

Tabel 2: Als de lente komt, koop ik jou tulpen uit Amsterdam.
Antwoord:

Goed (tulipány) Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

24 (11 keer
pluralis)

navštívit6

1

2

Deze resultaten tonen aan dat de studenten gebruik hebben gemaakt o.a. van hun
basiskennis van land en volk - het merendeel heeft het goede antwoord gegeven.
Toch moet opgemerkt worden dat nog niet iedereen in staat is om het onderscheid
te maken tussen de grammaticale nuances zoals het enkelvoud en het meervoud van
de zelfstandige naamwoorden - slechts 11 studenten hebben de juiste vorm in het
meervoud tulipány ingevuld. De valse vrienden Nederlands - Tsjechisch komen pas
in de derde zin voor.

Tabel 3: Jullie spreken heel goed Nederlands.
Antwoord:

Goed (vy)

Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

3

23

1

Julie (22)

Volgens verwachting hebben de meeste studenten een onjuist equivalent ingevuld.
Ze hebben waarschijnlijk gedacht dat het Nederlandse voornaamwoord jullie aan het
begin van de zin ‘Julia’ betekent. Dit verklaart dat ze de Tsjechische vorm van deze
vrouwelijke naam, namelijk Julie, hebben ingevuld.
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Tabel 4: De rotonde bij het Centraal Station moet verbouwd worden.
Antwoord:

Goed (kruhový Slecht
objezd,
rotunda)

Aantal
studenten:

14 (rotunda)

11

Geen antwoord Onjuiste
varianten
2

budova (3)7

De respondenten hebben het vaakst één van de mogelijke betekenissen van het
polysemantische woord rotonde - rotunda (‘van binnen en van buiten rond gebouw’8)
opgegeven. Niemand heeft echter de veel vaker gebruikte betekenis van het woord
rotonde, nl. ‘rond verkeersplein’ genoemd. Als onjuiste varianten komen verschillende
andere soorten gebouwen of (delen van) stations voor.

Tabel 5: De vrouw achter het loket lacht.
Antwoord:

Goed
(přepážka)

Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

0

11

16

loket (2), ruka,
vlasy, dlouho9

Het woord loket was de respondenten niet bekend en ook de beperkte context heeft
niet geholpen. Ze hebben dus voor de zekerheid geen antwoord opgegeven.
Waarschijnlijk om deze reden hebben ze ook de Tsjechische valse vriend loket (de
elleboog) ontweken. Slechts twee studenten geven dat als een onjuist antwoord op.

Tabel 6: Er is momenteel geen file in de regio Olomouc.
Antwoord:

Goed (dopravni Slecht
zácpa)

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

0

18

9

situace, divka.
nacházet se10

Een soortgelijke situatie doet zich voor in 6. Niemand is op de betekenis van het
Nederlandse woord file gekomen. De betekenis van het woord filé in het Tsjechisch11
past namelijk helemaal niet in de context en de studenten geven dus of helemaal geen
antwoord of proberen maar iets. Bij de volgende zin is de situatie heel anders.

Tabel 7: Mag ik op deze stoel gaan zitten?
Antwoord:

Goed (židle)

Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

10

11

6
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De verwachting was dat een meerderheid van de kandidaten het Nederlandse woord
stoel door het Tsjechische stůl zouden vervangen. Maar dit is slechts bij een derde
van de kandidaten gebeurd. Hieruit blijkt dat velen van hen al de juiste betekenis
van het woord stoel in het Nederlands kenden. Een andere mogelijkheid is dat ze de
juiste betekenis uit de context afgeleid hebben (meestal zitten we op een stoel en niet
op een tafel). Wat de onjuiste antwoorden betreft, waren er naast de 8 mensen, die
zich door de auditieve vorm van het woord stoel hebben laten misleiden, ook 2
mensen die meer op de grafische vorm hebben gelet en krást (stelen) hebben ingevuld.
Dit is hoogstwaarschijnlijk onder invloed van het Engelse werkwoord to steal gebeurd.
Het is een mooi voorbeeld van een situatie waarin de kennis van andere vreemde
talen voor de respondenten geen goed referentiekader biedt. Dit is ook het geval bij
de volgende zinnen.

Tabel 8: Deze vrouw is heel slim.
Antwoord:

Goed (chytrá)

Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

0

25

2

hubený (14),
štihlý (11)

Bij het woord slim hebben de respondenten als Tsjechische equivalent hubený
(mager) of štihlý (slank) aangegeven, dat wil zeggen dat we hier te maken hebben
met de valse vrienden Nederlands - Engels (slim - slim). Gebrek aan precieze kennis
omtrent vraagwoorden kan in de praktijk grote misverstanden veroorzaken. Zie 9.

Tabel 9: Wie is dat?
Antwoord:

Goed (kdo)

Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

1

26

0

jak (10), jaký
(8), co (6),
kolik (1), kde
(l)13

Zoals verwacht maken de kandidaten ook hier gebruik van hun kennis van andere
vreemde talen. Ze verwarren het Nederlandse woord wie met het vraagwoord hoe
(valse vriend Nederlands - Duits wie - wie), eventueel met het vraagwoord wat.
Slechts 1 van de 27 kandidaten heeft de juiste betekenis van het vraagwoordje wie
opgegeven. Dit wijst erop dat het wenselijk is om in de lessen Nederlands voor
Tsjechische studenten, die over kennis van het Engels en/of het Duits beschikken,
rekening te houden met de mogelijke interferentie van andere Germaanse talen.
Voor 10. verwachtten we invloed van het Engels (glad (blij)).
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Tabel 10: Als het in de winter vriest, is het meestal glad.
Antwoord:

Goed (kluzko)

Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

3

23

1

Zima/chladno
(18!), št'astný
(2), hlad14

Tot onze verbazing hebben meerdere studenten een link gelegd met het Tsjechische
woord chlad (letterlijk ‘de koelheid/frisheid’, je chladno - ‘het is koud’). De invloed
van het Engels was daarentegen veel geringer. Slechts in twee gevallen werd het
Tsjechische woord št'astný (‘blij’) - afgeleid van het Engelse woord glad - gegeven.
Bij de laatste twee zinnen in de enquête speelt de spelling een rol. De woorden in
het Nederlands lijken namelijk enigszins op de woorden in het Tsjechisch.

Tabel 11: Wil je naar het toneel meegaan?
Antwoord:

Goed (divadlo) Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

0

13

14

tunel (14)

De respondenten begrijpen het Nederlandse toneel als het Tsjechische tunel (‘de
tunnel’), dat voor hen bijna gelijk is.

Tabel 12: Ik heb trek in een pilsje.
Antwoord:

Goed (pivo)

Slecht

Geen antwoord Onjuiste
varianten

Aantal
studenten:

2

15

10

houba/hřib(7),
polštář (2)15 ,...

In tegenstelling tot onze verwachtingen strekt - op twee uitzonderingen na - noch
de kennis van land en volk noch de eigen ervaring van de kandidaten zo ver dat ze
in het woord pilsje de verwijzing naar een wereldberoemd Tsjechische product
ontdekken. Sommigen hebben een Tsjechisch woord in verband met ‘paddelstoelen’
gekozen (houba, hřib) - kennelijk onder invloed van het Duitse woord der Pilz
(‘paddelstoel’).
Enkele van de uitkomsten van het tweede deel van de enquête, type B, geven wij
weer in de vorm van grafieken.
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3. Inventaris valse vrienden
In het Woordenboek Tsjechisch-Nederlands, Nederlans-Tsjechisch zijn de volgende
soorten potentiële valse vrienden Nederlands - Tsjechisch te vinden:
1. Woorden, die grafisch identiek zijn en tot dezelfde woordsoort behoren (de
polysemantische valse vrienden komen in geen enkele betekenis overeen).
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Nl.

Tsjechische
vertaling16

Tsjechische valse
vriend

Nederlandse
Vertaling

Het bod

nabídka

bod

het punt

de bok

kozel

bok

1. de heup
2. de zij(de)

de bol

1. koule, kulička

bolhet verdriet, het
leed

brok (náboj)

de hagelkorrel

2. cibule rostliny...
het brok

1. kus, kousek
2. úlomek, drobek

de den

jedle

den

de dag

de file

dopravni zácpa,
fronta

filé

het filet (van vis)

de kat

kočka

kat

de beul

de kras

škrábnuti, vryp

kras

de karst
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de kus

polibek, pusa

kus

het stuk

het lid

1. člen

lid

het volk, de

2. článek

bevolking

3. úd, končetina...
de list

lest, úskok

de lok

kadeř, chumáč vlasů lok

de slok

het loket

1. přepážka

loket

de elleboog

1. los (zviře)

1. (Europese) eland

2. los (výherni)

2. het lot, het
loterijbriefje

list

het blad

2. pokladna
het los

rys (zviře)

de lucifer

zápalka

Lucifer

Lucifer

de mast

1. stožář, stěžeň

mast

de zalf

2. šplhadlo
de mol

krtek

mol

de mot

de most

mošt

most

de brug

de pan

hrnec, pánev

pan

de heer, meneer

de plak

1. plátek

plak (zubni)

de tandplak

rek

de held

rok

het jaar

2. tabulka
(čokolády)
3. mince
4.rákoska
het rek

1. stojan, věšák
2. police
3. hrazda...

de rok

1.sukně
2. roucho

het slib

bahno, náplav

slib

de belofte

de strop

1. oprátka

strop

het plafond

2. provaz se
smyčkou
3. smůla...
het vak

1. obor, specializace vak
2. odbor
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de buidel, de zak

3. přihrádka...
de val

1. pád

val

de wal

vlas

het haar

2. past, léčka
het vlas

len

2. Woorden, die in de uitspraak identiek of bijna identiek zijn en tot dezelfde
woordsoort behoren (de polysemantische valse vrienden komen in geen enkele
betekenis overeen).
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Tabel 14
Nl

Tsjechische
vertaling

Tsjechische valse
vriend

Nederlandse
vertaling

de baal

žok, pytel

bál

het bal

het doel

1. cil

důl

de mijn(groeve)

kapr

de karper

Lán

(groot) veld

mir

de vrede, de rust

pyl

pollen, het stuifmeel

rym

het rijm

Róm

de zigeuner, Roma

stůl

de tafel

2. účel
3. branka
de kapper

1. kadeřník, holič
2. kapara

de laan

1. alej
2. třida (ulice)..

de mier

1. mravenec
2. zášt', nenávist

de pil

1. pilulka, prášek
2. antikoncepčni
pilulka

de nem

1. temen, opasek
2. pás, poprah
3. řeminek na psa

de room

1. smetana
2. smetánka, to
nejlepši

de stoel

židle, křeslo

3. Woorden, die grafisch en/of in de uitspraak vergelijkbaar zijn en tot dezelfde
woordsoort behoren (de polysemantische valse vrienden komen in geen enkele
betekenis overeen).

Tabel 15
Nl.

Tsjechische
vertaling

Tsjechische valse
vriend

Nederlandse
vertaling

de antiek

1. starožitnost

antika

de klassieke
oudheid

2.(antieken) antičti
mistří
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brutaal

1. drzý

brutální

wreed, bruut, grof

2. hubatý, sprostý
de kachel

kamna

kachle

de tegel

het

1. skladiště, sklad

magazin

1. het magazine,

magazijn

2. obchodni düm

het tijdschrift

3. zásobnik

2. de
(nieuws)rubriek

de map

desky, (lehká)
aktovka

mapa

de (land)kaart

de stier

byk

stir

de schorpioen
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de stroom

1. proud

strom

de boom

strop

het plafond

2. tok
3. prival
de stroop

1. sirup
2. melasa

varen

plout, plavit se

fárat

afdalen (in de mijn)

het toneel

divadlo, scéna

tunel

de tunnel

4. De polysemantische valse vrienden, die minstens in een van de betekenissen
overeenkomen.

Tabel 16
Nl.

Tsjechische
vertaling

Tsjechische valse
vriend

Nederlandse
vertaling

het akkoord

1. akord

akord

het akkoord

De ballon
de bank

2. souhlas, shoda

(1 = ‘de
samenklank’,

3. vyrovnáni,
dohoda;

niet ‘de
overeenkomst’ etc.)

1. balón (na létáni) balón

1. de bal

2. stinidlo

2. de (lucht)ballon

1.banka

banka

2. lavice

de draad

1. nit

de bank
(1 = geen
‘zitmeubel’ of
‘zitplaats’, maar wel
‘een instelling waar
men tegen rente
geld kan uitzetten’
of ‘een opslag-,
bewaarplaats)

drát

2. drát

de draad
(2 = van metaal)

3. vlákno...
de/het golf

1. (de) vlna

golf (hra)

het golf (3)

hop!

hop (als interjectie)

2. (de) záliv
3. (het) golf
(de) hop

1. chmel
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2. dudek

(interjectie)

3. hop!
de/het jacht

1. (de) hon, lov

jachta

het jacht

parket

1. het parket,

2. (het) jachta
het parket

1. parket
2. státni

de dansvloer

zastupitelstvi

2. de/het parterre

3. parketová
podlaha...

(niet ‘het Openbaar
Ministerie’!)
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de pas

1. krok

pas

2. průsmyk,

1. het middel, de
taille
2. het paspoort

soutěska
3. pas
(= het paspoort)
4. (het) vhodný
okamžik
het raam

1. okno

rám

2. rám

het raam
(2 = ‘de omlijsting’)

3. pařeniště
de ring

1. kruh, kroužek

ring

de boksring (3)

tank

de tank (3 =
‘gevechtswagen op
rupsbanden’)

2. prsten
3. ring
de tank

1. nádrž

2. cisterna
3. tank
5. Valse vrienden, die identiek of vergelijkbaar zijn in de uitspraak en/of in de
grafische vorm, maar tot een andere woordsoort behoren.

Tabel 17
Nl.

Tsjechische
vertaling

Tsjechische valse
vriend

Nederlandse
vertaling

amper

1. stěží, sotva

ampér

de ampère

2. hoěký, štiplavy
de daad

čin, jednáni

dát

geven

het dal

údoli

dál

(hij) gaf

glad

1.hladký

chlad,

de koudheid, koud

2. kluzký

chladný

3. mazaný
(hij) had

měl

had

de ham

šunka

ham (interjectie)
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de slang

de kam

1. hřeben

kam?

waarheen?

2. hřebinek
3. hřbet...
krom

křivý, ohnutý,
hrbatý

krom(ě)

behalve

laat

1.pozdni

lát někomu

vloeken tegen
iemand,

2.opožděný

(boekachtig)

schelden op iemand

(on) lil

hij ‘goot’

3. pozdě
(het) lil

1. želé, rosol
2. sulc

Praagse perspectieven 5

58

het nest

1. hnízdo

nést

dragen

1. balík, balíček

pak

daarna, dan

2. oblek

(adverbium)

2. zapadákov
3. pelech...
het pak

3. krabička...
de raad

1.rada

rád

graag

rýt

graven, graveren

růst

groeien

(on) stál

hij ‘stond’

tak

dus, aldus, zo

tam

daar

2. výbor, poradni
shromážděni
3. radni
het riet

1. rákos
2. třtina
3. brěko ...

(het) roest

1. rez
2. snět' (obili)

de staal

1. ocel
2. vzorek...

de tak

1. větev
2. odvětvi
3. obor

tam

1. krotký,
ochočeny
2. zdomácnělý

ten

v, k, za..

ten

die

U

Vy

u (prepositie)

bij/aan

jullie

vy

Julie

Julia

vaal

pobledlý, sivý

vál

hij waaide

ze

oni, ona

z/ze

van/uit

4. Conclusies
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Uit de uitkomsten van onze mini-enquête blijkt onder andere dat valse vrienden niet
altijd internationale woorden hoeven te zijn en dat de ‘valsheid’ van de woorden
door de bredere context versterkt of verminderd kan worden. De bredere context
speelt met andere woorden een belangrijke rol bij het vermijden of versterken van
de invloed van de interferentie tussen Nederlands en Tsjechisch. Om een idee te
krijgen van het aantal en de types potentiële valse vrienden binnen beide talen hebben
we in het tweede gedeelte van deze bijdrage een lijst gepresenteerd van zo'n 70
gevallen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke types in ieder geval in het
onderwijs aan de orde gesteld zouden moeten worden.
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Eindnoten:
1 ‘Valse vrienden - woorden die dezelfde of bijna dezelfde vorm hebben in twee talen, maar een
verschillende betekenis; synoniem: faux amis, false friends.’
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_valse_vrienden#Tsjechisch
3 Voor deze overwegend middelbare scholieren, die zich voor een toelatingsexamen hebben
aangemeld, organiseert de vakgroep Nederlands een informele presentatie, zodat ze ‘niet bindend’
kennis kunnen komen maken.
4 De eerste oefening (A) bestond uit 12 Nederlandse zinnen, die langzaam werden voorgelezen.
De studenten hebben de geschreven vorm van de zinnen gezien en daarna geprobeerd de juiste
betekenissen van de onderstreepte woorden uit de context af te leiden.
5 Af en toe ook heel rare varianten: vzduch - ‘de lucht’, hovězi - ‘het rundvlees’ (invloed van het
Eng. beef?), kufr - de koffer’.
6 Navštivit - ‘bezoeken’.
7 Budova - ‘het gebouw’.
8 Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (2005).
9 Loket - ‘de elleboog’, ruka - ‘de hand’, vlasy - ‘de haren’, dlouho - ‘lang’.
10 Situace - ‘de situatie’, divka - ‘het meisje’, nacházet se - ‘zich bevinden’.
11 Het woord filé betekent in het Tsjechisch ‘graatloos stuk vis’.
12 Stůl - ‘de tafel’, krast - ‘stelen’.
13 Jak - ‘hoe’, jaký - ‘wat voor (een)’, ‘welk/welke’, co - ‘wat’, kolik - ‘hoeveel’, kde - ‘waar’.
14 Hlad- ‘de honger’.
15 Houba/hřib - ‘de paddestoel’, polštář - ‘het kussen’.
16 De Tsjechische vertalingen worden vernield in het Woordenboek Tsjechisch-Nederlands van
Mácelová-van den Broeke & Spëváková (2005), de Nederlandse vertalingen in het
Nederlands-Tsjechisch Woordenboek van Čermák & Hrnčiřová (2000).
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_valse_vrienden#Tsjechisch
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Nederlandse vaktalen: vertaling en onderwijs
Ewa Majewska
Universiteit van Warschau
Samenvatting
De rol van vaktalen wordt de laatste tijd steeds belangrijker in de
communicatie. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de industrie en
het ontstaan van nieuwe beroepen. De traditionele vaktalen waren in het
verleden sterk verankerd in verschillende streektalen, terwijl tegenwoordig
bepaalde elementen van de moderne vaktalen in de standaardtaal
doordringen. Vaktaal verschilt in meerdere opzichten van standaardtaal
en wordt door wetenschappers op verschillende wijze gedefinieerd. Men
kan zich dus afvragen of het hier een aparte taal betreft of alleen maar een
taalvariant. Het belangrijkste bestanddeel is de terminologie, naast andere
kenmerken zoals naamwoordstijl, lange zinnen, passiefconstructies,
symbolen, formules en afkortingen. Heel karakteristiek is het gebruik van
vreemde talen zoals het Latijn, het Grieks of het Engels. Aangezien de
vraag naar de vertaling van vakteksten steeds maar toeneemt, is het nodig
om goede vertalers en tolken op te leiden. De didactiek van vaktaal is
derhalve een grote uitdaging voor het onderwijs.
V posledni době stále roste v procesu komunikace role odborného jazyka.
Souvisi to s rozvojem průmyslu a vznikem nových povoláni. V minulosti
byly tradični typy odborného jazyka silně zakotveny v regionálnich jazycich,
ale v současné době určité elemnty odborného jazyka pronikaji do
spisovného jazyka. Odborný jazyka se v mnoha směrech od spisovného
jazyka liši a vědci ho definuji různým způsobem. Můžeme si tedy klást
otázku, zda se jedná o zvláštni jazyk nebo pouze o vaniantu jazyka.
Nejdŭležitějši součásti je terminologie a vedle toho se jedná o délku
uživaných vět, pasivni konstrukce, symboly, vzorce a zkratky.
Charakteristické je také uživáni cizich jazyků jako je latina, řečtina nebo
angličtina. Vzhledem k tomu, že poptávka po překladu odborných textů
stále vzrůstá, je třeba vychovat dobré překladatele a tlumočniky. Didaktika
odborného jazyka je proto velkou výzvou pro výuku.
Naast de Nederlandse standaardtaal bestaan er ook verschillende vaktalen. Volgens
Wijnholt (1996: 60) zijn er enkele honderden vaktalen en iedere vaktaal heeft
honderden specifieke woorden en woordbetekenissen. Fluck (1976:16) beweert dat
er ongeveer 300 vak- en beroepstalen zijn die in verband staan met bepaalde vaken beroepsdomeinen, vak- en beroepsbeoefenaars en taalgebruikssituaties. Vaktalen
verschillen van elkaar. De Nederlandse
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juridische taal verschilt van de taal die in de geneeskunde wordt gebruikt. Een vakman
op het gebied van de computertechniek hanteert bij spreken en schrijven weer andere
termen. Er zijn zoveel vaktalen als beroepen. Het Nederlands kent onder andere de
taal van de geneeskunde, de computertechniek, de chemische vaktaal, de
apothekersvaktaal, de handelstaal, de rechtstaal etc. Van de laatstgenoemde bedienen
zich in Nederland volgens Wijnholt (1996: 60) naar schatting 25.000 mensen,
waaronder 8000 advocaten, 2600 notarissen, 2600 rechters en officieren van justitie,
12.000 bestuurs-, politie- en belastingambtenaren, deurwaarders, bureaujuristen van
de Raad van State, rechtskundige adviseurs en bedrijfsjuristen. Bovendien wordt
deze vaktaal gebruikt door de vele mensen die overheidsmacht of bestuursmacht
uitoefenen. Als voorbeeld van het gebruik van bepaalde vaktalen noemt Fluck
(1976:67) verschillende benamingen voor benzine:
1. alledaagse taal: benzine, autobenzine, wasbenzine
2. chemische vaktaal: mengsel van koolwaterstoffen
3. apothekersvaktaal: benzinum petrolei (wondbenzine)
4. handelstaal: aan het tankstation gebruikt men uitdrukkingen als ‘volmaken’ of
‘10 liter super’
5. aardolietechniek: kraakbenzine, polymerisat, alkylat
6. motorvoertuigen: brandstof, onderscheidingen in benzine, gas, diesel
7. ambtenarentaal: mineraalolie, lichte olie (douane), benzine, ruwe benzine,
vliegtuigbenzine, autobenzine (statistiek), gebruiksartikel (levensmiddelenwet),
brandbare vloeistof (verordening van de vervoerswetgeving (Steinert 1991:56)).
De eerste gebruikers van de vaktaal zijn specialisten of vakmensen. Een vakman die
onderzoek op een bepaald wetenschappelijk gebied doet, bedient zich van een andere
soort vaktaal dan de praktische werker binnen dat vakgebied (Steinert, 1991: 52).
Volgens Janssens (1997:22) kunnen vaktaalteksten niet alleen volgens de vakgebieden
worden onderscheiden, maar ook volgens de specialisatie- en moeilijkheidsgraad
binnen elk vakgebied zelf. Een zuiver theoretische wetenschappelijke tekst verschilt
van teksten uit de toegepaste wetenschap en de technologie. Het taalgebruik zal ook
anders worden naarmate de tekst zich tot een ander doelpubliek richt. Specialisten
gebruiken dus een andere taal dan leken die belangstelling voor een vakgebied tonen.
Door een steeds groeiend aantal personen die vaktalen hanteren, dringen bepaalde
elementen ervan tot de standaardtaal door. Men schat dat tegenwoordig elk tiende
woord in de standaardtaal (volgens sommigen elk zevende) uit de techniek komt of
een vakkundige betekenis heeft (Fluck, 1978:7).
Over het antwoord op de vraag wat een vaktaal is, hebben verschillende
wetenschappers nagedacht. Hoffmann (1976:170) defineert vaktaal als het geheel
van taalmiddelen die in een vakkundig begrensd communicatiegebied
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gebruikt worden om een goede verstandhouding tussen de op hetzelfde vakgebied
werkende vakmensen te garanderen. Volgens Hoffmann zijn vaktalen geen stilistische
varianten van de standaardtaal. Het zijn deeltalen binnen de standaardtaal (Hoffmann,
idem). Beier (1980:13) verstaat onder vaktaal “een complex domein” van het
taalgebruik, dat afhankelijk is van de specifieke eigenschappen van verschillende
vakkundige situaties en een innerlijke diferentiatie vertoont. Mensen gebruiken
vaktaal zowel schriftelijk als mondeling om met anderen, ook met toekomstige
vakmensen van dezelfde disciplines of met vertegenwoordigers van andere vakken,
over vakkundige zaken te communiceren. Hornung (1983: 196) breidt deze definitie
uit met een tijdcomponent. Voor hem is vaktaal “de taal in een zeker tijdpunt in de
communicatie”. Hoffmann (1976:31) en Beier (1980:13) menen dat echte vaktaal
altijd aan de naar eenduidigheid strevende vakman gebonden is. Als de vaktaal niet
door vakmensen gebruikt wordt, verliest die deze gebondenheid. Hoffmann (1976)
is van mening dat een leek wel elementen van de vaktaal gebruikt, maar niet de
vaktaal zelf. Temmerman (1989:13) beschrijft vaktaal als een variëteit van taal die
voor specifieke doeleinden wordt gebruikt in een bepaalde situatie. De functie van
vaktaal berust erop de communicatie over gespecialiseerde informatie mogelijk te
maken. Soms gebeurt deze informatieuitwisseling op het hoogste nieveau tussen
vakmensen, soms ook met de bedoeling andere geïnteresseerden te informeren op
de meest doeltreffende en precieze manier. Calus/Seredyniecka (1995:4) definiëren
de vaktaal als deel van het natuurlijke taalsysteem. Dit betekent dat de vaktaal, net
zoals de algemene taal, tekens en regels bevat die in combinatie met elkaar
onbegrensde communicatiemogelijkheden bieden. Men moet daarbij wel beklemtonen
dat morfologisch-syntactische regels en lexicale elementen in de vaktaal op een
enigszins andere manier functioneren dan in de standaardtaal. Volgens Kappaun
(1972: 115) is vaktaal dus niet alleen maar terminologie (woordenschat) maar bezit
ze tevens bepaalde autonome structurele eigenschappen, zoals de frequentie van
typische grammaticale structuren en bijzonderheden in de woordvorming. Dit neemt
echter niet weg dat terminologie hier de belangrijkste rol speelt. Een ideale term is
taalkundig correct, nauwkeurig, kort, gemakkelijk te spellen en uit te spreken en
levert geen problemen op voor het vormen van afleidingen (Temmerman, 1989:14).
Vaktaal is tevens systematisch door een logische hiërarchie van begrippen, termen,
definities en structuur. In een vaktaalteksten komen vaak afkortingen, formules,
symbolen voor (Drozd/Seibicke, 1973). De woordenschat bevat veel vreemde
woorden, onder andere uit het Latijn en het Grieks. Vaktermen betreffen meestal
substantieven, waaronder veel samenstellingen (Reinhardt: 1978:29). Vaktalen
gebruiken vaak specifieke uitdrukkingsmodellen, zoals passiefconstructies, lange
voorzetseluitdrukkingen, naamwoordstijl, lange zinnen, eventueel met tussenzinnen
(Temmerman, 1989:14). Volgens Janssens (1997:22) komt men daarentegen
nauwelijks uitroepen, tussenwerpsels en het persoonlijk
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voornaamwoord ik tegen. Afgezien van het veelvuldige gebruik van de klassieke
talen, zoals in de geneeskunde, neemt het gebruik van het Engels fors toe met name
in de vaktalen voor het bedrijfsmanagement, de computersector, de mediawereld, de
advertising, de popmuziek, de technologie (Janssens,1997: 23).
Al in de veertiende eeuw verscheen in Brugge het Livre des mestiers, waarmee
vreemdelingen geïnformeerd werden over de Brugse handelsterminologie. Ook
stonden er vaktermen in de middeleeuwse keurboeken, rekeningen en oorkondes. In
de zeventiende eeuw werd de Nederlandse medische vakterminologie door de
chirurgijn Jan Yperman beschreven. De wiskundige Simon Stevin was de auteur van
de wiskundige terminologie in het Nederlands. In 1914 beschreef Van Ginneken in
zijn werk Handboek der Nederlandsche taal vaktalen die hij in ‘lagere’ en ‘hogere’
indeelde. Tot de zeventig ‘lagere vaktalen’ behoorde onder andere de vaktaal van
diamantenslijpers, landmeters, kappers en dienstbodes. Als de enige ‘hogere vaktaal’
beschouwde hij de rechtstaal (Hagen, 2004 :40).
De huidige taalkundige verschillen tussen vaktalen hangen met de geschiedenis
van wetenschappelijke disciplines, technologieën, vakken en beroepen samen. Er
zijn vak- en beroepstalen die in de middeleeuwse ambachten en beroepen, in het
gildewezen, hun oorsprong vinden. Binnen een taalgebied bestonden verschillen in
benaming van gereedschappen, materialen en bewerking (Steinert, 1991: 53). De
traditionele vaktalen waren volgens Janssens (1997:21) stevig verankerd in de diverse
streektalen. De meeste traditionele vakterminologieën kwamen voort uit het
fonologische, morfologische en syntactische systeem van de verschillende dialecten.
De terminologie van de vaktaal was regionaal dus sterk gedifferentieerd in
tegenstelling tot de moderne vakterminologieën die niet meer binnen de verschillende
dialectsystemen functioneren maar in de algemene taal opgenomen zijn (Janssens,
idem).
Omwentelingen in de maatschappij hebben een grote invloed gehad op de
ontwikkeling van de Nederlandse vaktalen. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte
meer dan de helft van de beroepsbevolking in de veeteelt en land- of tuinbouw in
Nederland of Vlaanderen (Janssens: 1997:21). De meeste beroepen waren dus gericht
op het boerenbedrijf. De vaktalen die ermee samenhingen, waren nauw met elkaar
verwant en in de lokale gemeenschap algemeen bekend (Berns: 1990). Na de Tweede
Wereldoorlog is de situatie veranderd. Er ontwikkelden zich voor veel beroepen
geformaliseerde vaktalen. Daardoor ontstonden grote verschillen tussen de
vakomgangstaal en de taal van de theoretische vakkennis in hand- en instructieboeken
(Steinert,1991:55). De technische vooruitgang en specialisatie in de wetenschappen
brachten een groot aantal nieuwe vaktalen met zich mee. Tot deze nieuwe vaktalen
behoort o.a. de taal van de informatica. De bestaande vaktalen werden
gecompliceerder, zoals die van de scheikunde, de biologie, de geneeskunde. De oude
ambachten worden minder beoefend, verliezen aan betekenis, verdwijnen helemaal
of krijgen
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gedeeltelijk een andere vorm en inhoud, zoals het boerenbedrijf. De moderne vaktalen
worden gekenmerkt door een zekere graad van specialisatie en abstractie (Janssens,
1997:22).
Het aantal wetenschappelijke disciplines groeit in een snel tempo en ook de
specialisatie wordt groter. Het komt vaak voor dat binnen één vak en taalgebied of
zelfs binnen één bedrijf of instelling verschillende termen worden gebruikt voor
eenzelfde begrip. We zien dit bijvoorbeeld binnen de technische vaktaal. Voor een
lichtschakelaar komen in het Nederlands vier verschillende benamingen voor:
kipschakelaar, wipschakelaar, tumbler, tuimelschakelaar. Typisch voor het
Nederlands zijn ook de talrijke Noord-Zuid-varianten (Janssens, 1997:32).
Kenmerkend voor vaktalen is verder, zoals reeds vermeld, het gebruik van Engelse
termen die in het Nederlands vaak met de vreemde uitspraak worden overgenomen:
mapping, sequencing. Engelse termen worden soms ook vernederlandst: genetische
merkers. Het gevaar is groot dat de Nederlandse specialisten die in het Engels over
hun vakgebied spreken, de vaktermen in hun Engelse vorm blijven gebruiken, ook
terwijl ze Nederlands spreken. Het zoeken naar een Nederlandstalige term gebeurt
vaak pas wanneer de vakinformatie aan niet-specialisten moet worden doorgegeven,
in de vorm van handleidingen, bijsluiters (Temmerman, 1989:15).
De overname van Engelse vaktermen in het Nederlands begon pas in de 19de eeuw.
Er werden Britse woorden uit de politieke, economische, industriële sectoren (meeting,
budget, rail) en sporttermen uit het voetbal en tennis (keeper, corner, service, game)
overgenomen. Tot de Tweede Wereldoorlog was de toename van Engelse woorden
gering. Na 1944, en vooral vanaf de jaren '70, steeg het aantal Engelse ontleningen.
Deze stijging werd veroorzaakt door de dominante positie van de Verenigde Staten
op technologisch en economisch gebied (Janssens, 1997:35). De meeste Engelse
ontleningen komen in de technologie, de economie, de marketing, de reclamewereld,
de televisie-en filmindustrie, de mode en de muziek voor, in tegenstelling tot het
bouwbedrijf en de landbouw, waar wat minder Engelse woorden gebruikt worden.
De meerderheid van de technologische termen in de algemene taal zijn afkomstig
uit de wereld van de computer of de audio-apparatuur, zoals harddisc, recorder,
walkman. Doordat de computer steeds populairder wordt, ontwikkelt er zich ook
gedeeltelijk een Nederlandse terminologie (uitdraai in plaats van outprint).
Specialisten geven helaas de voorkeur aan de Engelse terminologie, terwijl beginners
en vooral leken de Nederlandse termen verkiezen. De aanpassing van Engelse termen
aan het Nederlandse taalsysteem is niet altijd even gemakkelijk. Engelse leenwoorden
met een Nederlandse uitgang (timen, saven, updaten, deleten) leveren vaak problemen
op bij de vervoeging (Janssens, 1997 :36).
Een bijzondere categorie Engelse vaktermen zijn pseudo-ontleningen. Ze hebben
een Engelse vorm maar ze komen niet voor in het Britse of Amerikaanse Engels:
autocoat = E. carcoat. Soms ontstaan pseudo-ontleningen door gebrek
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aan kennis van de brontaal, andere worden bewust bedacht, vooral in de reclametaal,
bijvoorbeeld: ladyshave (Janssens,1997:37).
De vaktalen worden als sleutels tot vakkennis beschouwd. Er onstaan steeds nieuwe
vakteksten die vertaald moeten worden. Het is dus van belang voor een goede
opleiding van vakkundige vertalers en tolken Nederlands te zorgen, die zowel een
medische als ook een technische tekst of een gesprek tussen twee artsen of
computerprogrammeurs zonder moeite kunnen vertalen. De neerlandicus is vaak niet
goed voorbereid op het werk van vertaler bij een bedrijf. Zijn kennis van de
Nederlandse vaktaal is onvoldoende. Het is dus belangrijk om meer tijd te wijden
aan het vertalen van vakteksten tijdens het vertaalcollege. Goede didactische methodes
spelen hier ook een rol. Calus en Seredyniecka (1995:4) noemen enkele belangrijke
doelstellingen in de didactiek van de vaktaal: bevorderen van leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid en woordenschat. Deze vaardigheden zijn nauw met elkaar
verbonden. Het is immers niet altijd gemakkelijk de wetenschappelijk-technische
informatie te bevatten. Alleen iemand met de adequate vakwoordenschat en een
goede leesvaardigheid zal hierin slagen (Chmiel, 1982: 38).
Vervolgens stelt zich het probleem van de tekstsoorten. Steinert (1991:96) noemt
er verschillende, onder andere beschrijvende, informatieve teksten, instructieteksten,
werktekeningen met toelichting, zakelijke brieven, folders, werkboeken. Daar komt
nog bij dat de student geleerd moet worden zich bij de verwerking van de vaktekst
een beeld te vormen van de context waarin de tekst functioneert. Verder zal er getraind
moeten worden op goede leesstrategieën. Steinert (1991:172) noemt twee groepen
teneinde tot tekstbegrip te komen:
“1. Een tekst bij de eerste regel beginnen te lezen en stilstaan bij ieder onbekend
woord en ingewikkelde zinsstructuur; vervolgens aan de hand van
tekstbegripsvragen de informatie doorlichten, tenslotte de strekking, de
hoofdlijnen formuleren;
2. Eerst, na globale lezing van de tekst, de hoofdlijnen ten aanzien van de betekenis
vaststellen; vervolgens in detail lezen en op de betekenis van de afzonderlijke
begrippen en de denkstructuren ingaan; tenslotte de betekenis van de tekst, de
informatieve waarde samenvatten.”
Volgens Steinert kunnen beide strategieën tot goede resultaten leiden, mits ze volledig
worden uitgevoerd. Helaas is dit meestal niet het geval in onderwijssituaties.
In het onderwijs Nederlands voor anderstaligen worden de vaktalen steeds
belangrijker. De meeste teksten die vertaald moeten worden, zijn in een vaktaal
geschreven. De studenten die afgestudeerd zijn in de Nederlandse filologie worden
vaak bij verschillende Nederlandse en Belgische bedrijven aangesteld die vakkennis
op het gebied van de computertechniek of het bankwezen
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vereisen. Vaktalen zijn dus de toekomst voor de neerlandici als vertalers en tolken,
de toekomst voor vertaling en onderwijs. Tenslotte is ook de bijscholing van de
docenten Nederlands hier van belang. Cursussen Nederlandse vaktaal kunnen
leerkrachten beter voorbereiden op de overdracht van de diverse hierboven genoemde
vaardigheden.
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De mogelijkheden en grenzen van het gebruik van fonetische
transcriptie bij de verwerving van het Nederlands1
Marta Nováková
Masaryk Universiteit Brno
Samenvatting
De verwerving van de klankinventaris behoort tot de kernpunten bij het
leren van een vreemde taal. Bij dit proces gaat het zowel om de perceptie
als om de juiste productie van de klanken. In de colleges fonetiek van het
Nederlands voor Tsjechen heb ik veel aandacht besteed aan het oefenen
van beide vaardigheden. Hierbij heb ik onder meer gebruik gemaakt van
de fonetische transcriptie. In deze bijdrage wil ik ingaan op de
mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van de fonetische
transcriptie in het leerproces. Voor mijn bevindingen baseer ik me op mijn
ervaring als docente. Eén van de eerste vragen die in verband met dit thema
aan bod komt, is welk fonetisch alfabet we als instrumentarium kunnen
hanteren. Voor deze kwestie wil ik in het kader van deze bijdrage een
oplossing aanbieden, gericht op de Tsjechische context.
Při učeni se cizimu jazyku patři zvládnuti zvukové podoby jazyka ke
klicčvým bodům. Při tomto procesu jde jak o percepci tak produkci hlásek.
Ve výuce fonetiky nizozemštiny pro Čechy jsem věnovala mnoho pozornosti
cvičeni obou dovednosti. Při této práci jsem mimo jiné použivala fonetickou
transkripci. V přispěvkù se chci věnovat možnostem a omezenim při uživáni
fonetické transkripce v procesu výuky. Své zàvěry opirám o zkušenosti z
pedagogické práce. Jednou z prvnich otázek v souvislosti s timto tématem
je výběr fonetické abecedy. No tuto otázku chci v přispěvku nabidnout
odpověd zaměřenou na českou situaci.

1. Inleiding:
In de extramurale neerlandistiek behoren de taalverwerving en de taalbeheersing van
het Nederlands in al hun aspecten tot de kernpunten van de universitaire studie. Het
facet dat tot nu toe, althans in Tsjechië, op te weinig belangstelling kon rekenen, was
het nauwkeurige en systematische uitspraakonderwijs, zowel op het theoretische als
het praktische vlak. De doelstelling van het uitspraakonderwijs op universitair niveau
dient tweeledig te zijn. Van een de universitaire student zouden we niet alleen moeten
eisen dat hij verstaanbaar spreekt maar tevens dat hij zijn uitspraak verzorgt.
Het komt nogal vaak voor, ook bij gevorderde sprekers van het Nederlands, dat
er fouten worden gemaakt in de uitspraak van bepaalde afzonderlijke klanken en
combinaties van daarvan. Meestal gaat het om fouten
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die door doelgericht oefenen en een contrastieve aanpak van de fonologische systemen
van het Tsjechisch en het Nederlands te voorkomen zijn. Op dergelijke problematische
punten richt ik me in mijn promotieonderzoek, dat toegespitst is op het segmentele
niveau van de taal. Het uiteindelijke doel is een praktische uitspraakcursus samen te
stellen voor studenten die in Tsjechië Nederlands studeren.
In deze bijdrage wil ik laten zien dat het gebruik van fonetische transcriptie een
doelgerichte oefening kan zijn, vooral voor halfgevorderde studenten. Fonetische
transcriptie kan met andere woorden een bruikbaar middel zijn voor het inoefenen
van de perceptieve waarneming en de beheersing van de klankinventaris van het
Nederlands. Bovendien kan het de correcte productie van klanken vergemakkelijken.
Ik ga in de eerste plaats in op de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik
van fonetische transcriptie in het uitspraakonderwijs, zowel op het theoretische als
op het praktische vlak. De voorbeelden die ik daarna behandel, zijn afkomstig uit
mijn onderzoek, mijn colleges Theoretische en praktische fonetiek van het Nederlands’
en uit de vakliteratuur. Ten derde bespreek ik beknopt de resultaten van een enquête
die ik de studenten na afloop van de cursus heb laten invullen over hun ervaringen
met de fonetische transcriptie bij de verwerving van de klankinventaris van het
Nederlands.2

2. Fonetische transcriptie
In deze paragraaf neem ik het gebruik van de fonetische transcriptie onder de loep
zowel vanuit het standpunt van de docent en als vanuit het standpunt van de student.
Ik baseer me op de bevindingen van Vieregge (1985: 33-39) en op het Handbook of
IPA (1999: 27-30).
Fonetische transcriptie wordt in de praktijk in woordenboeken en naslagwerken
gebruikt. Aan de hand van gestandaardiseerde symbolen wordt de algemeen bruikbare
uitspraak weergegeven ter overbrugging van de kloof tussen klank en schrift. De
tweede toepassing van fonetische transcriptie betreft de nauwkeurige weergave van
de gesproken taal. In het eerste geval gaat het om het fonologisch gebruik van de
fonetische transcriptie, i.e. de fonematische transcriptie (brede transcriptie ofwel
broad transcription), die zich tot de betekenisonderscheidende elementen van de
taal beperkt, bijvoorbeeld /dri/. In het tweede geval gaat het om een type transcriptie
dat ons meer precieze informatie geeft over de articulatorische details van de taal,
zoals [dRi], [dri].
De vraag is nu welk type transcriptie we in het vreemdetalenonderwijs het best
kunnen gebruiken. Ten eerste wijzen we erop dat met behulp van de fonetische
transcriptie de vaardigheid van het analytisch luisteren wordt ontwikkeld bij de
student. Tijdens het normale luisteren of semantisch luisteren, wanneer de student
de kern van een boodschap moet decoderen, of een
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antwoord op een vraag uit een luisterfragment moet achterhalen, gaat het om een
globaal begrip van de communicatieve situatie. Bij het analytisch luisteren daarentegen
moet de student zeer nauwkeurig luisteren en zich vooral op minimale elementen
van de spraakuiting concentreren. Hij luistert naar de manier waarop de klanken
uitgesproken worden, op welke plaats in de mond ze geproduceerd worden en hoe
ze aan elkaar gekoppeld worden. Hij let daarbij tevens op het accent, het ritme en de
intonatie.
Talen onderscheiden zich in de manier waarop afzonderlijke klanken worden
uitgesproken en in de manier waarop ze in grotere gehelen worden gerealiseerd, de
zogenaamde connected speech. Deze verschijnselen kunnen perceptief, door middel
van het analytisch luisteren, getraind worden, tezamen met het gebruik van de
fonetische transcriptie en de theoretische uitleg over de verschillen tussen de
moedertaal van de student en de taal die hij aan het leren is. De juiste perceptie vormt
dan de basis voor de toekomstige correcte productie van de desbetreffende klanken
en hun combinaties in een ruimere context. Op de vraag of het oefenen van de
fonetische transcriptie enige hulp biedt bij het verstaan van het gesproken Nederlands
antwoorden studenten vaak dat het verstaan van de connected speech processes
vergemakkelijkt wordt en dat ze moedertaalsprekers beter verstaan als ze sommige
klanken inslikken.

3 Mogelijkheden en grenzen van het gebruik van de fonetische transcriptie
Hierboven heb ik geschreven dat sommige gevorderde leerders nog steeds
uitspraakfouten maken en dat ik daarom de fonetische transcriptie voor de
halfgevorderde student als een bruikbaar middel ter verbetering van de uitspraak
aanbeveel. Ik licht dit nu aan de hand van enkele voorbeelden toe.
In het tweede jaar van de studie Nederlands hebben de studenten al een behoorlijke
kennis van de Nederlandse taal. Tevens hebben ze de basiscursus fonetiek en
uitspraaktraining achter de rug. Ze zijn echter nog niet zo ver gevorderd dat hun
uitspraak geautomatiseerd is. Dit betekent dat we ons tijdens de colleges fonetiek op
de details van de uitspraak kunnen richten. Uit de opnames en enquêtes van de
studenten blijkt dat ze fouten maken in de uitspraak van de klanken die niet in het
Tsjechisch voorkomen of die in deze taal op een andere manier uitgesproken worden.
Het gaat vooral om de uitspraak van een aantal klinkers alsmede de velare nasale
medeklinker [ŋ], Een tweede moeilijkheid voor de studenten vormen de fonologische
processen in de connected speech, de assimilatie- en reductieprocessen in het
Nederlands. Hier kom ik straks nog op terug. We kijken nu eerst naar enkele
voorbeelden op het segmentele niveau.
Wat de klinkers betreft denken we aan gevallen als dit is mijn buurman
uitgesproken als [dIt Is m↔n bi:rmAn], Zie tabel 1. Bij de medeklinkers gaat het,
zoals gezegd, met name om de realisatie van [ŋ]: Ik ben bang uitgesproken
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als [Ig b↔n bAŋk]. Deze klank wordt op het morfeemeinde onder invloed van het
Tsjechisch vaak foutief als [ŋk] of [ŋ ] uitgesproken. Zie tabel 2.
Kijken we nu naar enkele voorbeelden van connected speech, in de eerste plaats
de progressieve assimilatie van stem. Als er in het Nederlands een obstruent en een
fricatief op de morfeem- of woordgrens naast elkaar staan, past de eerste obstruent
zich progressief aan de fricatief aan.3 Zie tabel 3. In al de genoemde gevallen geldt
in het Tsjechisch dat deze medeklinkercombinaties volgens de algemene regel van
de regressieve assimilatie worden uitgesproken. De studenten blijken deze regel ook
in het Nederlands toe te passen.4 Theoretische uitleg, de fonetische transcriptie en
analytisch luisteren kunnen de studenten helpen om deze verschijnselen in het
Nederlands te leren herkennen, in te oefenen en daarna juist en automatisch te
produceren. Uit de enquête bleek dat de fonetische transcriptie in dit kader een heel
bruikbaar middel voor de studenten is.

Tabel 1
Klinker in NL

Voorbeeldwoorden Foutieve realisatie Overeenkomstige
bij Tsjechen
klinker in het
Tsjechisch en
voorbeeldwoorden

[e]

meet, spreken

[ε] van met, letten

[ ]

Dus, zus

[I] of [u] van vis en Tsj: - bestaat niet
poes

[oey]

huis, tuin

[Au] van ouders

Tsj: - bestaat niet

[y]

buurman, huur

[i] gerealiseerd

Tsj. - bestaat niet

[e] en [e:] melodie,
jméno (melodie,
naam)

Tabel 2
NL

Voorbeeldwoorden Foutieve realisatie Overeenkomstige
bij Tsjechen
medeklinker in het
Tsjechisch en
voorbeeldwoorden

[ŋ]

belangrijk, ging,
leerling, bang

[ŋk] of [ŋ ]

[ŋk] - banka,
Bangkok [ŋk]
(bank)

Tabel 3
NEDERLANDS

TSJECHISCH

[ts] -handzaam,... mogelijkheid zijn...

[dz] -odzvonit, soud začne (ie.

[ps] -hebzucht

uitluiden, de rechtzaak zal beginnen)
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[tf] advies, ...mogelijkheid voor
[ps] - diepzee, stoepzout
[ts] - hartzeer, omdat ze...
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[ks] -AKZO
[kf] - boekvorm, dakvenster
[fs] -graafzncht
We kijken vervolgens naar mogelijke reducties en deletie van afzonderlijke klanken
in snelle spraak. Ook dergelijke fonologische processen kunnen we op deze manier
oefenen. De onderhavige verschijnselen kunnen we met het Tsjechisch vergelijken
waar moedertaalsprekers de neiging hebben alle klanken uit te spreken, ook in
medeklinkerclusters en ook als er - in de spelling - twee identieke medeklinkers naast
elkaar staan. We geven een paar voorbeelden uit Collins & Mees (2003: 216-217).
a) /t/ - wordt weggelaten als deze klank centraal staat in bepaalde
medeklinkerclusters:
rechtstreeks [rεΞ' streks] de helft van [d↔ 'hεlf fAn]
b) degeminatie - als er twee identieke medeklinkers naast elkaar staan, wordt er
één weggelaten: stamppot [stAmp t], kookkunst [kok nst]
c) /↔/ - wordt weggelaten in onbeklemtoonde lettergrepen als deze klank tussen
een medeklinker en een /l/ of /r/ staat: makkelijk ['mAkl↔k], belachelijk
['b↔lAΞl↔k].
Het nut van fonetische training voor Tsjechische studenten van het Nederlands neemt
niet weg dat er ook grenzen zijn bij het gebruik van de fonetische transcriptie in de
cursussen fonetiek. Eén daarvan is het niveau van de studenten dat ik hierboven heb
genoemd en een andere betreft de keuze van het meest bruikbare fonetische alfabet.

4 Het fonetische alfabet als instrumentarium
De keuze van het fonetische schrift in het didactische proces hangt enerzijds van het
doel af en anderzijds van de beschiksbare leergangen en naslagwerken. De bedoeling
is uiteraard doelstelling dat we een alfabet kiezen dat voor de studenten transparant
is en dat ze in de vakliteratuur kunnen terugvinden. Anderzijds moeten we ervan
uitgaan dat we met behulp van het alfabet niet alleen fonologische maar ook enkele
articulatorische details moeten kunnen weergeven.
Er bestaat een algemeen geaccepteerd systeem van IPA symbolen dat als doelstelling
heeft een reeks symbolen aan te bieden die eenduidig de fonematische inventarissen
van talen weergeven en die ook fonetische details kunnen laten zien. In de praktijk
echter, gebruikt iedere taal een aangepast systeem van het IPA, naast een notatie
gebaseerd op het grafische systeem van de betreffende taal.3 Zoals de studenten zelf
in de enquêtes aangaven, is het
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notatiesysteem van het Nederlands vaak nogal onoverzichtelijk. Bij de keuze van
het fonetische schrift voor de Tsjechische studenten van het Nederlands heb ik dan
ook o.a. deze criteria gehanteerd. Daar aan beide woordenboeken een normatieve
waarde wordt toegekend is de basis: het transcriptiesysteem van Van Dale (2005)
en het Uitspraakwoordenboek van Heemskerk & Zonneveld (2000). Ter aanvulling
heb ik gekozen voor enkele toegankelijke, bij voorkeur recente uitspraakleergangen
en leergangen fonetiek.6 Tevens heb ik erop gelet dat de gekozen boeken bij de drie
Tsjechische afdelingen Nederlands aanwezig waren. Ten slotte heb ik gebruik gemaakt
van de Conventies fonetische transcriptie van de cursus “Transcriptie” aangeboden
aan de Universiteit Utrecht door dr. Schouten. Aan de basisfoneeminventaris heb ik
enkele symbolen toegevoegd die het verschil tussen het Noord- en Zuid-Nederlands
aanduiden en verder ook de tekens voor bepaalde allofonen. Zie de tabellen 4 tot en
met 7 die de symbolen bevatten die we voorstellen voor het uitspraak onderwijs aan
Tsjechische studenten.

Tabel 4: klinkers
A

laag

A

gal

E

geel

ε

leg

I

lieg

I

gil

O

loog
log

Y

luguber
gul

↔

ge

ø

geul
soeur

U

sloeg

ε

fair

i

analyse
zone

u:

rouge

y:

centrifuge

A)

croissant

õ

caisson
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mannequin
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Tabel 5: tweeklanken, ‘onechte’ tweeklanken en licht gediftongeerde
klinkers
Au

gauw, goud

εi

lei, lij
y

uil

iw, ew,yw, aj,

nieuw, meeuw, duw, taai,

oj, uj

mooi, moeite

eI, ø , oς

meter, reus, lopen

Tabel 6: medeklinkers
g

goal

Φ

graag
lach

N

ging
franje
chef

Z

gelei
weather

T

thriller
tune

b

bed

d

dak

f

feest

h

hoest

j

jas

k

kast

l

last

m

muur

n

nu

M

fanfare

p

paal

r

raam
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s

sap

t

tap

v

vat

w

werk

z

zee
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Tabel 7: symbolen ter aanduiding van gedetailleerde uitpsraakvariatie
/r/
r

tongpunt-r

R

huig-r

P

alveolaire tap of flap

®

stemhebbende uvulaire
fricatief (Zuid-Nl)
velaire approximant
(Gooise-r)

/l/
l

alveolaire, heldere l
velaire, donkere l

/g/
Ξ

uvulaire realisatie

x

stemloze velaire realisatie
- zachte g

w

labiodentaal,
Noord-Nederlands

ς

bilabiaal - Zuid-Nederlands

/w/

5. Conclusies
Het doel van deze bijdrage was te laten zien dat een verzorgde uitspraak van het
Nederlands kan worden geoefend met behulp van fonetische transcriptie. Door het
klanksysteem van het Tsjechisch en het Nederlands contrastief te bestuderen kunnen
de studenten inzicht krijgen in specifieke klankverschijnselen van het Nederlands.
Het analytisch luisteren biedt een mogelijkheid om de juiste uitspraak van
problematische klanken en de herkenning fonologische processen in te oefenen.
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Eindnoten:
1 Graag wil ik mevrouw Dr. Alexandra Andreasová hartelijk bedanken voor het kritisch lezen
van deze bijdrage en Lie. Sofie Royeaerd M.A. voor de correcties. Mijn dank gaat ook uit naar
de vakgroep voor de steun en de prettige werksfeer. Ten slotte dank ik mijn studenten die bereid
zijn gevonden om de enquête in te vullen.
2 Van de 17 studenten die dit vak volgden waren 15 halfgevorderd en 2 gevorderd. 8 studenten
vulden de enquête in waarvan 6 halfgevorderd waren en 2 gevorderd. Er stonden 6 vragen in
de enquête. Ze gingen over de ervaring van de studenten met het gebruik van de fonetische
transcriptie en de invloed van het gebruik van de fonetische transcriptie op hun perceptief
vermogen, over effecten op hun uitspraak en de voor- en nadelen van de fonetische transcriptie.
3 Voorbeelden komen uit Trommelen & Zonneveld (1979), Booij (1995), Nováková (2005) en
Collins & Mees (2003).
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4 Er zijn wel gevallen waarin progressieve assimilatie in het Tsjechisch voorkomt, namelijk bij
de fonemen [h], [ř] en [v] waarbij alleen in het geval van [h] de progressieve assimilatie tot het
Standaardtsjechisch wordt gerekend (Palková 1997: 328, Nováková 2005:47-50).
3 Dit is het geval voor het Tsjechisch. Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van Tsjechische
grafemen. Voor klanken die geen eigen symbool hebben, worden IPA-symbolen toegevoegd.
Het Nederlands heeft ook een eigen symboolstelsel gebaseerd op het orthografische systeem
van de taal. Dit systeem wordt bijvoorbeeld in de leerboeken van Neijt (1994) en Trommelen
& Zonneveld (1979) gehanteerd. Een ander lastig punt bij de transcriptie van het Tsjechisch is
de weergave van klinkers. De IPA-symbolen geven aan of het om een open of om een gesloten
klinker gaat, een eigenschap die niet relevant is in het Tsjechisch.
6 Voor het fonetische alfabet heb ik tevens Coenen (1991), Neijt (1994), Taal en tongval 42
(1990) en Beheydt et al. (1999) geraadpleegd.
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Rechtstaallandschap.
Intralinguale vertaling van juridische terminologie bij de
didactisering van juridische vertaling
Pavlína Knap-Dlouhá
Palacký Universiteit Olomouc
Marketa Škrlantová
Comenius Universiteit Bratislava
Samenvatting
Met de vertaling van juridische teksten zijn vele specifieke problemen
gemoeid, waar men bij de translatologiestudie bijzonder opmerkzaam op
moet zijn. In de hierna volgende bijdragen worden de mogelijkheden ter
didactisering van deze specifieke problemen samengevat en worden enkele
suggesties gedaan voor een systematische behandeling van de juridische
teksten tijdens de vertaalstudie. Als inleiding wordt de linguïstische en
translatorische competentie van de vertaler tijdens het proces van de
juridische vertaling geanalyseerd. Aansluitend worden vooral de verschillen
in de vaststelling van de begripsinhoud van de rechtstermen in de
afzonderlijke rechtssystemen en een vergelijking van de begripssystemen
van de juridische terminologie nader belicht. De voorbeelden in deze
bijdragen zijn geconcentreerd op de talencombinatie
Nederlands-Slowaaks-Tsjechisch geconcentreerd, omdat de juridische
vertaling van de “kleine” talen meer eisen aan de vertaler stelt, die bij de
behandeling van de juridische teksten uit deze talen in aanmerking genomen
zouden moeten worden.
Překlad právnich textů je spojen s mnoha specifickými problémy, kterým
je při studiu translatologie třeba věnovat zvláštni pozornost. Přispěvek
shrnuje didaktické postupy při zvládáni této problematiky a uvádi některě
možnosti systematických postupů při práci s právnimi texty při studiu
překladatelstvi. Úvod tvoři analýza lingvistické a translatologické
kompetence překladatele v procesu překladu právnich textů. Dalši část
vysvětluje obsahové rozdily v právnich pojmech a terminologii v odlišných
právnich systémech. Přiklady se soustředuji na kombinaci nizozemštiny,
slovenštiny a češtiny nebot’ překlad právnich textů v těchto “malých”
jazycich klade na překladatele vice požadavků, které je nutno při
zpracováni textů brát v tivahu.
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1. Inleiding
Als gevolg van intensievere contacten en vastere relaties tussen de landen van de
Europese Unie, alsook op mondiaal niveau, ontstaat er een steeds grotere vraag naar
vertaling van juridische teksten. Deze vraag richt zich niet uitsluitend op juridisch
bindende documenten zoals verdragen, oprichtingsaktes, verschillende uittreksels
uit administratieve registers of documenten betreffende opleiding, maar vaak gaat
het ook om rechtsvoorschriften uit de nationale wetgevingen, die in het kader van
verschillende soorten strafprocessen of bij minnelijke schikkingen toegepast worden
of als uitgangspunt voor het ontstaan van nieuwe rechtsnormen in een ander land
dienen. Vanwege haar specifieke kenmerken vereist deze soort vertaling een
gespecialiseerde voorbereiding van vertalers, waarbij alle problematische aspecten
in ogenschouw worden genomen. Een onontbeerlijk onderdeel van deze voorbereiding
vormen volgens ons de volgende vier competenties: taaicompetentie op een hoog
niveau, vakkundige competentie gericht op kennis van het rechtssysteem van het
uitgangs- en doelland, linguïstische competentie, translatologische competentie. In
ons artikel willen we ons voornamelijk op de twee laatstgenoemde competenties
toespitsen. We kijken daarbij naar een verschijnsel dat in de vakliteratuur onvoldoende
behandeld wordt, namelijk de vertaling van juridische teksten uit en naar minder
verspreide talen. De te bespreken problemen zullen we met behulp van voorbeelden
uit de Nederlandse rechtstaal in Nederland en België toelichten, maar de voorgestelde
didactische methodes zijn in principe algemeen toepasbaar.

2. De linguïstische en translatologische competenties en het juridisch
vertalen
Juridische vertalingen nemen een specifieke stilistische en translatologische positie
binnen de vakvertaling in. Van de vertaler van dit type tekst wordt verwacht dat hij
de vertaling in een stilistisch adequate vorm opstelt, daarbij rekening houdend met
de functie van de doeltekst in de ontvangende socioculturele omgeving. De vertaler
moet de stilistische kenmerken van deze teksten bijgevolg grondig kennen en in staat
zijn de typische tekstvormende elementen in beide talen te gebruiken. Bij juridisch
vertalen gaat het namelijk niet alleen om de herformulering van de tekst van de
brontaal naar de doeltaal, maar vooral ook om de verplaatsing van de tekst van één
rechtssysteem naar een ander. Daarbij dient tevens de stijl van de rechtstaal van het
andere systeem eerbiedigt te worden. Vanwege de diverse tekstnormerende conventies
binnen de Nederlandse rechtstaal wordt de situatie nog gecompliceerder. Het gaat
hier namelijk om vijf verschillende rechtssystemen die dezelfde taal gebruiken: het
systeem van Aruba, België, Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname.
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Uit praktische overwegingen zullen we ons in dit artikel alleen op de Nederlandse
en Belgische rechtstaal richten.
De linguïstische competentie biedt de vertaler kennis van de typische stilistische
kenmerken van de te vertalen tekst. Bij het vertalen van juridische teksten gaat het
vooral om kennis van de stilistische traditie van de doeltaal, in ons geval het
Tsjechisch en het Slowaaks. In wat volgt belichten we daarom kort de
Tsjecho-Slowaakse stilistische school (Mistrik 1970). Binnen deze linguïstische
traditie worden de juridische teksten onder de zogenaamde administratieve
tekstsoorten geclassificeerd. De administratieve stijl is de stijl van de publieke
communicatie, waartoe verschillende genres en tekstsoorten worden gerekend. Tot
deze tekstsoorten horen de documentaire genres, zoals bijvoorbeeld notulen,
processen-verbaal, resoluties en de informerende genres, zoals lijsten of registers.
Het gaat hier meestal om geschreven tekstsoorten, die uitzonderlijk ook mondeling
gepresenteerd worden, zoals bijvoorbeeld een aanklacht of verdediging. De
geadresseerden van deze teksten zijn, afhankelijk van de functie van de tekst,
vakkundigen, maar in veel gevallen ook het openbare publiek, dus leken. Typische
kenmerken van deze teksten zijn het stereotype gebruik van taalmiddelen,
duidelijkheid, zakelijkheid, lexicale en syntactische stijfheid en meestal een heel
eenvoudige compositie. In het algemeen komen we hier verschillende kunstmatig
ontstane vormen tegen van heel uiteenlopende omvang. Kenmerkend voor deze
vormen is een stijve zinsstructuur met veel tangconstructies en opsommingen,
waarschijnlijk in navolging van het Latijn en het Duits. Alle genres van de juridische
stijl zijn onpersoonlijk, de verteller is meestal een anonieme eerste persoon pluralis
en de geadresseerde de tweede persoon pluralis. Er is hier dus sprake van een soort
onpersoonlijke dialoog, waarbij aan de ene kant een normopleggende instelling staat
en aan de andere kant een collectief. Kenmerkend is ook dat de auteur naar
objectiviteit streeft, de woordenschat zakelijk is en veel cijfers, namen, termen en
afkortingen bevat die pas door de context duidelijk worden. Juridische terminologie
ontstaat doorgaans door het definiëren van woorden uit de algemene woordenschat,
waardoor deze woorden niet meer in hun primaire, lexicale betekenis gebruikt worden.
Het doel van deze teksten is namelijk vaak om dubbelzinnigheid te voorkomen en
de informatie zo expliciet mogelijk over te brengen. Ook aan de opmaak van deze
teksten worden duidelijke eisen gesteld. Bovendien kan de vorm in sommige gevallen
de verwoording en het gebruik van specifieke zinsconstructies beïnvloeden, een
fenomeen dat vooral door de Europese wetgeving bekend is geworden.
De stijl van de juridische teksten wordt vaak bestempeld als levenloos, sloom en
onverstaanbaar. Deze stijl betreft vaak taalmiddelen die uitsluitend door vakkundigen
gebruikt worden, waardoor deze teksten in de buurt van de academische teksten
komen, hoewel ze vaak toch voor een breed publiek bedoeld zijn. Daardoor vormt
dit teksttype een tegenpool van de spontane informele communicatie. Het doel van
een administratieve tekst is voornamelijk
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om een inhoudelijke boodschap over te brengen en de formulering van de tekst is
daarom zo eenduidig en exact mogelijk. Voordat vertalers dit teksttype kunnen
beginnen te vertalen, moeten ze dus behalve de terminologie ook de vaste collocaties,
sjablonen en tekststructuren van het ontvangende rechtssysteem bestuderen. Zoals
Knittlová zegt:
‘Překladatel by se neměl pokoušet o slohovou a lexikální pestrost či
jakoukoli originalitu nebo zmodernizováni či zpřistupnění stylu, ale naopak
držet se vyjadřovacích prostředků v dokumentech daného typu v přislušném
jazyce běžně požívaných [...].’ (Knittlová 2000).1
Vanuit het standpunt van de vertaler zijn juridische teksten bijzonder moeilijk, onder
meer vanwege de hoge concentratie aan juridische termen en vaste collocaties die
uit de stijl van deze teksten voortvloeien. Terwijl bijvoorbeeld natuurkundige teksten
zich beperken tot een afgebakend terminologisch gebied, normeren juridische teksten
daarentegen menselijke handelingen en gedragingen op alle gebieden van het
menselijke leven, waardoor ook terminologie van uiteenlopende wetenschappelijke
gebieden in deze teksten terug te vinden is.
Ook de zuiver juridische terminologie stelt de vertaler voor een uitdaging. Deze
wordt namelijk door een paradox gekenmerkt waarmee zowel de wetgever in het
wetgevend proces als de rechter-advocaat-officier van justitie of de procureur te
kampen heeft als het recht toegepast moet worden, en uiteraard ook de juridische
vertaler bij de vertaling van deze teksten. We doelen hier op het dubbele gezicht van
juridische termen, die enerzijds vaak heel abstracte, ontastbare normen en waarden
van de maatschappij benoemen (bijv. goed gedrag, zelfverdediging, nachtrust) en
anderzijds streven naar eenduidigheid, doorzichtigheid, gemotiveerdheid, waardoor
ze de ruimte voor foute interpretatie tot een minimum beperken.
Uit het bovenstaande vloeit voort dat de linguïstische competentie een complex
van partiële vaardigheden en kennis betreft die vooral samenhangen met:
stilistische (tekstsoort-) competentie: de stilistische analyse van de juridische
tekstsoorten in beide talen, het gebruik van de karakteristieke syntactische en lexicale
middelen en van de tekstnormerende conventies;
terminologische competentie: de analyse en vergelijking van begripssystemen van
de juridische terminologie, vaststellen van de mate van equivalentie, beoordeling
van de mogelijke en geoorloofde manieren van interpretatie.
Wat de translatologische competentie betreft, stelt deze de vertaler in staat om uit
het spectrum van vertaalmethodes, afhankelijk van de geadresseerde en de functie
van de vertaling in de ontvangende context, de juiste methode te kiezen
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en toe te passen. Hiermee grenzen we de translatologische competentie als een aparte
vaardigheid af, hoewel we de twee eerder genoemde competenties (de linguïstische
en taalcompetentie) binnen de translatologische hadden kunnen opnemen. Met deze
afgrenzing willen we er de nadruk op leggen dat de juridische vertaling van de vertaler
veel meer vergt dan alleen maar een uitstekende kennis van de vreemde taal in al
haar registers.

3. Positie van de rechtstaal binnen de Nederlandstalige landen
De Nederlandse en Belgische (Vlaamse) rechtslinguïsten spreken net als de Engelsen
vaak over een bijzondere positie van “rechtstaal”. Alleen al uit de aanduiding
“rechtstaal”, die helemaal niet overeenkomt met bijvoorbeeld de Tsjecho-Slowaakse
traditionele indeling van de functionele stijlen (zie hierboven) blijkt dat de door ons
onderzochte taalsituaties zeker niet homogeen zijn. Hendrickx verklaart bijvoorbeeld
de bijzondere positie van rechtstaal binnen de andere vaktalen aan de hand van de
inleidende zin van het werk The Language of the Law van Mellinkoff, die in 1963
het volgende schreef: “Law is a profession of words”. In de wereld van juristen is
deze zin een bekende uitdrukking geworden en inderdaad moeten we toegeven dat
deze de realiteit treffend weergeeft. Het hele juridische en legislatieve systeem wordt
uitsluitend door taal gevormd. De juridische structuur voor het handhaven van orde
in de maatschappij is gebaseerd op overeenkomsten die in wetten zijn verankerd en
wetten en overeenkomsten bestaan alleen dankzij taal.
Verschillen in de woordenschat en in de zinsbouw van Nederlandse en Belgische
(Vlaamse) juridische teksten kunnen worden uitgelegd op basis van de historische
ontwikkeling. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse rechtstaal in
België zijn in meerdere opzichten specifiek. Het is nodig om te beklemtonen dat
deze “taal” nog maar iets langer dan 100 jaar bestaat en dat deze daadwerkelijk pas
na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling is gekomen. Tot die tijd was het Frans
de voertaal onder juristen in België. Ook in Nederland was er in die tijd sprake van
een sterke invloed van het Frans en deze is tot op heden zichtbaar. Deze invloed heeft
in Nederland echter een andere uitwerking gehad. Ondanks het feit dat ook de
Nederlandse rechtstaal zich tegen de achtergrond van het Frans heeft ontwikkeld,
vooral vanaf de invoering van de napoleontische wetgeving aan het begin van de
19de eeuw, kon deze later wel zelfstandig tot ontwikkeling komen. Het resultaat van
dit proces is dat de Nederlandse rechtstaal, zoals gebruikt in Nederland, wel veel
Franse leenwoorden bevat - zelfs meer dan de Nederlandse rechtstaal in België maar dat er veel minder calques uit het Frans zijn en de zinsbouw zuiver Nederlands
is. Om die reden gebruiken Nederlanders termen als rekwirant of gelaedeerde, terwijl
Belgen daarvoor de termen eiser en benadeelde gebruiken. Maar in Nederland zullen
we nooit een formulering tegenkomen van het type:
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het besluit dat ik de eer heb u voor te leggen - l'arrêté que j'ai l'honneur de vous
présenter. Vergelijkbare constructies zijn in tweetalige Belgische teksten heel gewoon.
De vernederlandsing van de Belgische rechtstaal heeft opvallend laat
plaatsgevonden. Tussen 1830 en 1898 was de rechtspraak in België in principe
uitsluitend in het Frans. Op grond van de taalvrijheid die door de Belgische Grondwet
werd vastgelegd, heeft de Belgische overheid het Frans als voertaal gekozen. Vanaf
1845 verschenen wel af en toe Nederlandse vertalingen van legislatieve teksten maar
omdat deze niet gepubliceerd werden in het Staatsblad, hadden ze niet geen
gelijkwaardige rechtsgeldigheid. De verandering kwam pas met het invoeren van de
zogeheten ‘Gelijkheidswet’ in 1898. Vanaf dat moment werd elke legislatieve tekst
in de twee officiële talen in het Staatsblad gepubliceerd met dezelfde rechtsgeldigheid.
Dit betekende echter niet dat er onmiddellijk Nederlandse vertalingen van alle
wetboeken ter beschikking waren: de grote wetboeken waren in de 19de eeuw tot
stand gekomen en er was geen Nederlandse versie beschikbaar. De Belgische overheid
richtte in 1923 een commissie voor het vertalen van de wetboeken op. De Leuvense
professor Emile van Dievoet kreeg hierover de leiding. Dit enorme vertaalproject
kwam zeer langzaam op gang en mislukte later helemaal door het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd de commissie opnieuw opgericht. Het
doel ervan was niet meer alleen het vertalen maar ook het creëren van een
gelijkwaardige Nederlandse versie van de Belgische wetgeving. De vorming van de
Nederlandstalige rechtstaal in België hebben we vooral te danken aan het kwalitatief
zeer hoogstaande werk van de commissie. De terminologie en formuleringen die de
commissie heeft gekozen, zouden de basis voor alle afgeleide wetgevende teksten
worden. Het belang van het project van de commissie, dat later door de Centrale
Commissie voor Rechts- en bestuurstaal werd ondersteund, is niet te onderschatten.
Tegelijkertijd wijst de activiteit van de commissie in de jaren 50 en 60 van de vorige
eeuw op het feit hoe jong de officiële Nederlandse rechtstaal in België eigenlijk is.
Pas in 1967 werd in België de officiële Nederlandse versie van de Grondwet
gecodificeerd en sommige zeer oude legislatieve teksten zijn nog steeds niet vertaald.
Eén van de doeleinden van de commissie was om zo dicht mogelijk bij de in
Nederland gangbare terminologie te blijven en om de woorden van vreemde afkomst
(zgn. barbarismen) door Nederlandse neologismen te vervangen. Deze buitengewoon
puristische taalpolitiek verklaart het feit waarom gebruikelijke Nederlandse
rechtstermen in België door nieuwe benamingen werden vervangen. Zie tabel 1.
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Tabel 1.
Nederland

België

Enquête

Onderzoek

Dispensatie

Vrijstelling

Gratie

Genade

Privilegie

Voorrecht

Deze neologismen werden echter vaak niet opgenomen in het gewone taalgebruik.
Als voorbeeld noemen we de komische variant van de in Nederland gebruikelijke
rechtsterm bestaande uit een Franse leenvorm - getuige à décharge, die in België
door de term getuige ter ontlasting werd vertaald.
Pas in 1935 werd de taalsituatie in België officieel verankerd in de zogeheten
Wet-Marck die de condities voor het gebruik van talen in gerechtelijke
aangelegenheden vastlegde. Al de aangegeven factoren hebben er, tezamen met de
late “vernederlandsing” van de Leuvense universiteit (1968) met de meest
gerenommeerde rechtenfaculteit in België, toe bijgedragen dat Belgische juristen
nog lang een sterk Frans gekleurde en met purismen doorspekte rechtstaal hebben
behouden. Bij oudere advocaten in België komen we vandaag de dag zelfs nog
correspondentie tussen collega's tegen waarin ze elkaar met cher confrère aanspreken,
terwijl de rest van de brief in het Nederlands is geschreven.

4. Juridische vertaling uit weinig verspreide talen
Juridische teksten zijn net als andere teksten uit de geesteswetenschappen (filosofie,
sociologie...) nauw verbonden met de officiële talen waarin het betreffende
(rechts)systeem fungeert. Als gevolg van de stromen migranten, vluchtelingen,
handelsactiviteiten en ontwikkelingshulp ontstaat op dit gebied steeds meer vraag
naar vertalingen uit de minder verspreide talen. Voor deze talen kunnen we echter
geen massale groei van het aantal bevoegde vertalers verwachten. Juist daarom is
het volgens ons noodzakelijk om aan deze problematiek meer aandacht te besteden
tijdens de translatologische opleiding. Op deze manier kan de academische wereld
een steentje bijdragen aan een vlottere verloop van administratieve procedures binnen
overheidsinstellingen, ondernemingen en rechtspraak.
Een specifiek kenmerk van dit vertaalwerk is het gebrek aan betrouwbare
lexicografische en technische vertaalhulpmiddelen en competente specialisten met
wie de vertaler zijn vertaalproblemen zou kunnen bespreken. De vertaler heeft vaak
niet eens algemene vertaalwoordenboeken ter beschikking en is daarom op het gebruik
van parallelle teksten aangewezen. Op basis van zulke parallelle teksten is hij
gedwongen om zelf moeizaam de begripssystemen van de betreffende terminologieën
samen te stellen, de begripsinhouden te
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vergelijken en equivalenten te zoeken. Deze methode brengt in de praktijk vaak een
kwalitatief beter resultaat dan een onkritisch en incompetent gebruik van tweetalige
juridische woordenboeken of terminologische databases, maar kost de vertaler heel
veel tijd en vereist bovendien ruime terminologische kennis en ervaring met het
gebruik van informatiebronnen, gaande van de analyse van de primaire rechtsbronnen,
via verklarende woordenboeken en databases, consultaties met experten, tot het juiste
gebruik van vervangende vertaalmethodes bij onvoldoende equivalentie. De vertaler
kan in geval van minder verspreide talen niet steunen op gebruikelijke en vastgelegde
vertalingen van de functies en benamingen van overheidsinstellingen, die bij grote
talen min of meer vastliggen. Hij moet dus zelf databases van equivalente vertaalparen
opbouwen en letten op een consequent gebruik van deze vertaalequivalenten in alle
vertalingen. Daarbij wordt hij, zoals al eerder vermeld, met het bestaan van twee of
meerdere rechtssystemen binnen één taalgebied geconfronteerd.

5. Het belang van de intralinguale comparatieve analyse van
rechtsterminologie
De intralinguale vertaling tussen het juridisch Nederlands gebruikt in Nederland en
in België brengt meerdere uitdagingen met zich mee, omdat binnen de verschillende
rechtssystemen verschillende benamingen voor juridische begrippen gebruikt worden.
Daar komt bij dat zelfs de begrippen uit de twee systemen niet altijd volledig
equivalent zijn. Deze reflecteren namelijk de traditie van de juridische concepten,
overheidsinstellingen en organen. Bij het vertaalproces van rechtsteksten moet de
vertaler weten naar welke rechtsterminologie de tekst vertaald moet worden. Het
gebruik van een ongeschikt equivalent door geen rekening te houden met de
ontvanger/opdrachtgever van de doeltekst, leidt tot een onbegrijpelijke doeltekst,
respectievelijk tot een verlaagde functionaliteit. Door het gebruik van de methode
van de intralinguale vertaling bij het onderwijs van het vertalen van rechtsteksten
leren studenten zich intensief te verdiepen in de rechtssystemen van de landen die
de doeltaal als officiële taal gebruiken.
Verschillen in rechtsterminologie van twee rechtssystemen binnen één taal zouden
we aan de hand van tientallen voorbeelden van rechtstermen uit Nederland en
België/Vlaanderen kunnen illustreren. We hebben geprobeerd een aantal
basiscategorieën op te stellen, die bij het didactiseringsproces in detail geanalyseerd
zouden moeten worden.

Het gebruik van verschillende termen voor hetzelfde begrip.
Als we terminologieën in verschillende taalvarianten vergelijken, mogen we het
belang van de invloed van de historische oorsprong en ontwikkeling niet vergeten.
We worden immers vaak met heterogene rechtssituaties
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geconfronteerd. Richten we ons op de Nederlandse rechtstaal in België en Nederland,
dan komen we diametraal verschillende rechtstermen tegen. De meeste voorbeelden
vinden we waarschijnlijk in de structuur van de overheidsinstellingen, de zogeheten
overheidsterminologie. Het begripsveld van de gegeven termen is in vele gevallen
bijna identiek, maar ze hebben andere benamingen. Representatieve voorbeelden
zien we in tabel 2.

Tabel 2
Nederland

België

Aangeklaagde

beklaagde

officier van justitie

procureur des konings

voortgezet onderwijs

secundair onderwijs

Minister-president

Eerste minister

de Hoge Raad

het Hof van Cassatie

Het hoeft geen betoog dat het belangrijk is zich bewust te zijn van dergelijke
verschillen wanneer men juridische teksten naar het Nederlands vertaalt, zodat men
de juiste keus maakt afhankelijk van het betreffende rechtssysteem.

Het bestaan van identieke benamingen voor verschillende rechtsbegrippen
(valse vrienden).
De methode van de intralinguale vertaling levert een belangrijke bijdrage bij het
ontdekken van valse vrienden en bij de bewustwording van de betekenisverschillen.
De volgende stap zou het zoeken van equivalenten moeten zijn passend bij het
plaatselijke rechtssysteem. Als voorbeeld kunnen we de term
arrondissementsrechtbank noemen. In het Belgische justitionele systeem beslist deze
rechtbank in geval van competentiegeschillen, in Nederland werd deze term tot 2001
voor het aanduiden van een regionale rechtbank (tegenwoordig alleen Rechtbank)
gebruikt. Daaruit blijkt dat de term arrondissementsrechtbank in het Nederlandse en
in het Belgische rechtssysteem een andere betekenis heeft en dus ook een andere
positie inneemt binnen het begrippenapparaat van justitie. Zonder een vergelijking
van de begrippenapparaten zou het heel moeilijk zijn om dergelijke
betekenisverschillen tussen termen te ontdekken.

Het bestaan van verschillende begrippen met verschillende benamingen.
Het is niet alleen zo dat een begrip twee benamingen kan hebben. Met de term
wetsvoorstel wordt in Nederland een toekomstige wet aangeduid die de regering
heeft voorgesteld, maar in België heet dat een wetsontwerp. Wanneer de voorgestelde
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wet door het parlement wordt voorgelegd, spreken we in Nederland over een
initiatiefwet, in België over een wetsvoorstel. Met de term wetsvoorstel worden in
België en in Nederland dus verschillende begrippen aangeduid.
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6. Specifieke problemen
Een specifiek probleem bij het analyseren van de Belgische rechtsterminologie
vormen niet-beschaafde uitdrukkingen, archaïsmen, verouderde syntactische
constructies en leenwoorden, ofwel calques uit het Frans. Zie tabel 3.

Tabel 3
België

Franse versie

Nederland

aanhoudingsmandaat

mandat d'arrêt

Arrestatiebevel

weerhouden

retenir

Aanvaarden

de onderzoeksrechter is
gevat

le juge d'instruction a été
saisi

de onderzoeksrechter
wordt verzocht

de onderzoeksrechter slapt le juge d'instruction
descend sur les lieux
af ter plaatse

de onderzoeksrechter gaat
ter plaatse op onderzoek

Daar veel gebruikers van juridische teksten de later gecreëerde Nederlandse
rechtsterminologie onvoldoende beheersen, worden ze nog vaak gebruikt. Sommige
verdwijnen in de loop der tijd (bijv. het afstappen ter plaatse), andere echter worden
een volwaardig onderdeel van de Nederlandse rechtstaal in België (bijv. inroepen :
in de betekenis van intrekken, voorzien: in de betekenis van regelen, of afleveren:
in samenhang met het uitreiken van diploma's). De verklaring voor de Franse invloed
is enerzijds het hoge prestige van het Frans als de taal van het recht in heel Europa
en anderzijds de hierboven omschreven invloed tijdens de Franse overheersing in de
19de eeuw.
Op het gebied van rechtslinguïstiek horen we steeds vaker de vraag naar het
revideren van aangegeven teksten volgens de regels van de beschaafde taal. Hierbij
denken we aan de behoefte aan begrijpelijke en beschaafde terminologie,
overzichtelijke syntaxis en de vervanging van archaïsmen, ofwel Latijnse
uitdrukkingen en woordverbindingen. Belgische juristen hebben zich tegen de kritiek
van verouderde en onoverzichtelijke rechtstaal verdedigd met het argument dat de
vereenvoudiging van hun wetten mogelijk zou kunnen leiden tot het verlies van
sommige betekenisnuances, wat in omslachtige juridische geschillen zou kunnen
uitmonden. Wij wijzen er echter op dat rechtstalen als de Tsjechische en Slowaakse
zich, in tegenstelling tot de in België gebruikte Nederlandse rechtstaal, erin geslaagd
zijn zich van de invloed van een verouderde traditie en een archaïsche toon los te
maken.

7. Tot slot
In ons artikel hebben we op de noodzaak en het belang gewezen van de opleiding
van specialisten op het gebied van juridische vertaling van minder verspreide talen
en specifieke talencombinaties. Deze soort vertaling wordt door
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enkele specifieke problemen gekenmerkt, die in het didaktiseringsproces bijzondere
aandacht verdienen. De juridische vertaling steunt op partiële handelingen, die elk
een onontbeerlijk onderdeel van de gehele vertaalactiviteit vormen en invloed hebben
op het eindresultaat. Een van de efficiënte en toegankelijke manieren om de partiële
vaardigheden te oefenen is de methode van de intralinguale vertaling van juridische
terminologie. Door middel van deze methode kan de docent op de noodzaak van
kennis van de communicatieve situatie van de tekst wijzen. De student leert de
ontvanger en functie van de vertaling in de ontvangende context te respecteren.
Belangrijke voordelen van deze methode zijn: een grondige analyse van de juridische
begrippen en hun relaties binnen één taal, het verdiepen van de vaardigheid met
parallelle teksten te werken, het voorzichtig omgaan met equivalentie en het
nauwkeurig checken van gebruikte informatie.
Het gebruik van deze methode zonder diepere theoretische kennis en zonder de
inzet van andere vertaalmethodes en werkwijzen, afhankelijk van de communicatieve
situatie, kan slechts partiële resultaten opleveren. Na het oefenen van de intralinguale
vertaling zou daarom een analoge interlinguale analyse en vergelijking van de
betreffende rechtssystemen moeten volgen.
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Eindnoten:
1 Vertaling: ‘De vertaler zou bewust moeten worden van deze kenmerken en zou niet moeten
proberen de tekst stilistisch of lexicaal te verfijnen of op een originele of moderne manier te
herformuleren, maar zou juist moeten streven naar het gebruik van taalmiddelen die voor dit
type document gebruikelijk zijn’.
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Lerarenopleiding Nederlands als Vreemde Taal in Tsjechië: een
nutteloze bezigheid?
Milan Kříž,
Palacký Universiteit Olomouc
Samenvatting
In mijn bijdrage probeer ik met behulp van verschillende
praktijkvoorbeelden aan te tonen wat het nut, de noodzaak en uiteindelijk
het bestaansrecht van een opleiding tot leraar NVT in Tsjechië is. Ik
behandel de problematiek van de (beperkte) stagemogelijkheden voor
studenten alsook de samenwerkingsmogelijkheden op het
(inter-)universitair niveau. Ook een bespreking van de kansen, die zo'n
opleiding voor de toekomst van de bewuste studenten biedt, vormt een
onderdeel van mijn presentatie. Om bepaalde aspecten van het besproken
onderwerp duidelijker te maken, maak ik onder andere gebruik van enkele
korte videofragmenten, opgenomen in het kader van de stagebegeleiding
van onze studenten.
Ve svèm přispěvku se pomoci praktických přikladů pokusim ukázat
užitecnost. nutnost a hiavně právo na existenci oboru vzděiáváni ucitelù
nizozemštiny jako cizího jazyka v České republice. Zabývám se
probtematikou (omezených) možnosti studijnich pobytů pro studenty a
také možnostmi spolupráce na (mezi)univerzitni úrovni. Část mé presentace
tvoři pojednánt o přiležitostech. které takové studium dotyčným studentŭm
v budoucnu nabizi. Pro objasnéni určitych aspektů projednávaného tématu
uživám nékolik krátkých videofragmentů. pořizenych při vedeni stáži našich
studentů.

1. Inleiding
In deze bijdrage bespreek ik enerzijds een aantal praktijkvoorbeelden en een serie
videofragmenten betreffende het leertraject dat tot het behalen van de
lerarenbevoegdheid Nederlands als Vreemde Taal (verder NVT) aan onze universiteit
leidt. De opnames zijn gemaakt tijdens de stage van de studenten die de cursus
didactiek Nederlands volgen. Wegens de beperkte mogelijkheden in Tsjechië - hier
kom ik nog terug op - vinden de stages plaats aan onze eigen vakgroep, namelijk
binnen de taalverwervingscolleges van onze eerste- en tweedejaarsstudenten NVT.
Anderzijds ga ik in op de lerarenopleiding NVT in Tsjechië in meer algemene zin.
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2. Opening demonstratieles
Laten we beginnen met het eerste videofragment dat het begin van de zogenaamde
demonstratieles toont. Deze les vindt plaats aan het einde van de cursus didactiek
Nederlands1 - dat wil zeggen meestal in de laatste week van april. Deze
demonstratielessen worden met het oog op onze nauwe samenwerking op het gebied
van didactiek Nederlands bijgewoond door drs. Siel van der Ree van de Stichting
SSALTO2. Het is de bedoeling dat de studenten in praktijk brengen wat ze in het
opleidingstraject hebben geleerd. Hun optreden komt op grond van onze
aantekeningen en ook sommige videofragmenten opnieuw aan bod in het kader van
het afsluitende examen didactiek Nederlands.
Het begin van de demonstratieles dat we hier bespreken wordt tegelijkertijd door
twee studenten didactiek gegeven. Dit college voor de eerstejaarsstudenten vindt
plaats kort voor de afsluitende schriftelijke test. Alle nieuwe leerstof is bijgevolg
reeds besproken. Beide studenten didactiek treden enthousiast, creatief en met
zelfvertrouwen op. Ze leggen uit waarom ze deze keer niet individueel maar samen
het college geven. Daarnaast leggen ze uit waarom ze hebben gekozen voor de laatste
les uit het leerboek Spreken is zilver...3 - Module I, dat in het eerste jaar als de
inhoudelijke en structurele basis van de cursus taalverwerving wordt gebruikt. De
inleiding verloopt vlot en de communicatie vindt uitsluitend in de doeltaal plaats.
Vervolgens wordt er gewerkt aan de oefening Welke zin hoort bij het plaatje?. De
studenten kennen de plaatjes dankzij de basisteksten4. Ze kiezen in een snel tempo
één van de twee zinnen en lezen hem voor. De docenten bevestigen telkens de juiste
antwoorden en bedanken de studenten. Na dit korte praktijkvoorbeeld wil ik het nu
verder hebben over de lerarenopleiding NVT in Tsjechië in meer algemene zin.

3. Waarom aandacht voor een lerarenbevoegdheid NVT in Tsjechië?
De eerste vraag luidt: waarom zouden onze goede studenten een lerarenbevoegdheid
5
NVT voor middelbare scholen in Tsjechië moeten behalen? . Een standaardantwoord
dat veel studenten geven is: liever één certificaat te veel, dan één te weinig. Ze denken
vooruit en hebben dankzij hun ouders dikwijls affiniteit met het onderwijs. Anderzijds
hopen ze vaak met een “plan B” hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor
het geval, dat ze na enige tijd het werken in het bedrijfsleven of als (beëdigd)
vertaler/tolk te monotoon/vermoeiend zouden vinden.6 Desondanks is dit mijns inziens
niet de enige goede reden om het onderhavige leertraject te kiezen. Tot de belangrijke
overwegingen behoort namelijk ook dat dergelijke lerarenopleidingen de invoering
van nieuwe facultatieve cursussen op middelbare scholen in Tsjechië7 kunnen
stimuleren. Dit is op langere termijn van groot belang. Deze cursussen
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vormen immers een middel om zowel de kwaliteit als ook de kwantiteit te stimuleren
van de middelbare scholieren die later eventueel naar de universiteiten gaan om
Nederlands te studeren.

4. Vicieuze cirkel
De vraag rijst vervolgens hoe het staat met het bestaansrecht en/of de uitvoerbaarheid
van de facultatieve cursussen NVT aan Tsjechische middelbare scholen. Ik probeer
aan te tonen wat er m.i. allemaal speelt en welke invloed dat op de lerarenopleiding
NVT heeft. Volgens mij is er sprake van een vicieuze cirkel:
- het is een grote uitdaging en vooral heel erg LEUK om bij te mogen dragen aan
de ontwikkeling van jonge docenten NVT die niet alleen toekomstige collega's
zijn, maar - zoals hierboven aangegeven - op langere termijn de kwaliteit en de
kwantiteit van de instroom tot onze universitaire opleidingen onder hun hoede
zullen nemen;
- het is daarbij heel erg NODIG om voor de kwaliteit van de toekomstige docenten
te zorgen, maar...
- er zijn weinig potentiële docenten NVT, die voldoende kwaliteit in huis hebben;
- waar heeft het mee te maken? Er zijn nauwelijks middelbare scholen in Tsjechië
die cursussen NVT als facultatief vak aanbieden;
- hoe komt dat? Het zal niemand verbazen dat de scholen niet staan te springen
om zulke cursussen te openen als er te weinig docenten Nederlands beschikbaar
zijn;
- zulke goede docenten kunnen er echter moeilijk komen als er wegens het
ontbreken van cursussen nauwelijks stagemogelijkheden zijn, waar studenten
didactiek Nederlands hun stages onder de begeleiding van ervaren docenten
NVT-didactiek kunnen volgen.
Helaas is de situatie in sommige gevallen niet alleen somber wat betreft onze studenten
die de lerarenopleiding volgen. Ook bij de huidige docenten kan het soms goed fout
gaan. Dat heb ik me gerealiseerd nadat ik een voormalige collega en tevens een
oud-studente didactiek van mij gevraagd had om tijdens mijn afwezigheid de
avondcursussen8 Nederlands voor beginners tijdelijk over te nemen. Bij dit verzoek
ben ik uitgegaan van de redenering dat het voor mijn cursisten beter is om colleges
te hebben van een - weliswaar voor de gebruikte audio-lexicale aanpak minder
enthousiaste - docent, dan helemaal geen colleges te hebben. Maar pas naar aanleiding
van het betrekkelijk slechte resultaat is het tot mij doorgedrongen dat in de klas
eigenlijk alles staat en valt met de overtuiging(skracht) van de docent. Als de docent
zelf niet gelooft in wat zij/hij doet, pikken de studenten deze negatieve benadering
snel op, hetgeen tot slechte
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resultaten leidt. Bij nader inzien kan ik mijn toenmalige vervangster echter moeilijk
iets verwijten, omdat zij zich heel natuurlijk heeft gedragen. Als referentiekader heeft
zij haar eigen ervaringen met het leren van vreemde talen gebruikt. En deze hadden
helaas veel meer te maken met de ouderwetse principes van de grammatica-methode
i.p.v. met het in de audio-lexicale aanpak toonaangevende motto Taalleren zonder
intentioneel te leren9. En omdat zij niet bereid was om haar theoretische kennis van
de cursus didactiek en de praktische ervaringen met de audio-lexicale aanpak uit
haar stageperiode toe te passen, is het uiteindelijk niet erg goed gegaan.

5. Beginnende docenten
Naar aanleiding van het bovengenoemde voorbeeld heb ik enkele algemene
karakteristieken op een rijtje gezet die ik typerend vind voor de (beginnende) docenten
NVT. Deze zijn: in feite kan iedereen taalverwerving geven, zo heb ik het ook geleerd,
het wiel weer uitvinden en (goede) voorbereiding onderschatten. Ik bespreek ze
hieronder.
Wat het toepassen van de in feite kan iedereen taalverwerving gevenlogica betreft,
vind ik het niet raar dat beginnende docenten allerlei mogelijke dingen proberen als men iets niet probeert, weet men niet of hij/zij iets aan kan. Daar is niets mis mee.
Wat ik echter triest vind is het feit, dat zo'n logica indien toegepast door de
beleidmakers aan de afzonderlijke vakgroepen Nederlands - het belang van een goede
didactische aanpak van de docenten negeert. Uiteindelijk kan het ertoe leiden dat de
colleges taalverwerving (vaak op beginnersniveau) door de docenten ofwel AiO's
gegeven worden, die zich normaal gesproken met een geheel ander vakgebied bezig
houden. Deze situatie is het gevolg van een tekort aan geschikte docenten
taalverwerving, maar dat maakt het niet minder ernstig. Wat moeten die studenten
straks zonder degelijke basis?
Het toepassen van de zo heb ik het ook zelf geleerd-benadering heb ik al in
negatieve zin beschreven in verband met de vooroordelen van mijn excollega. Maar
deze karakteristiek heeft ook een positieve variant. Net zoals mijn voormalige collega
zijn vele docenten betrekkelijk traditioneel ingesteld en geneigd met vertrouwd
materiaal te werken10. Als ze er echter van overtuigd worden dat bepaalde didactische
principes of taalverwervingsmaterialen efficiënt zijn, dan zijn ze bereid die in de
praktijk toe te passen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de studente didactiek in het
volgende videofragment, die in het kader van de demonstratieles bij de
tweedejaarsstudenten een invuloefening uit het leerboek Spreken is zilver - Module
II met de studenten doet. Deze oefening gaat over antoniemen en bestaat uit twee
delen. Eerst geeft de docent snelle beurten aan de studenten om de twintig geïsoleerde
woorden aan hun antoniemen te koppelen. Dan vraagt zij of de studenten vragen
en/of
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problemen met het maken van deze koppelingen hebben. Omdat dat niet het geval
is, gaat zij meteen over naar de eerste van de tien zinnen waarin de studenten de
woorden en hun antoniemen moeten invullen. De docent leest eerst zelf de instructie
voor ‘Vul nu de antoniemen en complementen in. Let op de vorm’ en vraagt een
studente om de eerste zin in te vullen. Maar deze heeft er moeite mee en houdt bij
het eerste in te vullen woord met het voorlezen op. De docent wacht geduldig, probeert
haar aan te moedigen maar omdat dat niet helpt, schakelt zij de overige studenten
in. Die geven het juiste antwoord en de bewuste studente leest de rest van de zin
voor. De docent bevestigt dat het antwoord goed is en bedankt de studente netjes
voor haar medewerking. De docent communiceert systematisch met de studenten in
de doeltaal en zorgt er voor, dat ze doelgericht bezig zijn en voor zover mogelijk
actief bij de les betrokken zijn. Dit studentgerichte karakter van de les heeft tot gevolg
dat ze zelf het goede antwoord geven en niet wachten tot de docent het doet. Ze weten
dat ze eerst zelf moeite moeten doen en pas wanneer het echt niet lukt een beroep
op de docent kunnen doen. Dit komt overeen met de algemene principes van de
audio-lexicale aanpak die in de docentenhandleiding van Spreken is zilver beschreven
staan en in het kader van de theoretische voorbereiding van de stages besproken
worden.
Met het volgende videofragment demonstreer ik, dat er gelukkig ook
(beginnende/toekomstige) docenten zijn, die bereid zijn om te experimenteren, voor
nieuwe dingen open staan en niet bij voorbaat roepen ‘het gaat niet werken’ ook als
ze er niets over weten. Ze gaan pas oordelen over iets vellen wanneer ze er voldoende
informatie over hebben en er eventueel ervaring mee hebben opgedaan. De docent
in dit videofragment is een buitenlandse studente NVT, die in het kader van de
Erasmus studentenmobiliteit één semester aan onze vakgroep heeft doorgebracht en
naast de intensieve cursus didactiek ook haar stage heeft gedaan. Voorafgaand aan
het verblijf bij ons had zij niets over de audio-lexicale aanpak Spreken is zilver...
gehoord, maar ze had al een goede cursus didactiek en pedagogiek achter de rug aan
haar eigen universiteit. Allereerst heeft zij enkele colleges taalverwerving
geobserveerd en ook de theoretische achtergrond van de methode met behulp van
de docentenhandleiding bestudeerd. Het onderhavige fragment laat haar zien op het
moment dat zij met de eerstejaars een groepstaak aan het uitwerken is. Ze heeft de
studenten in vier groepen verdeeld en de tijd gegeven om de dramatisering voor te
bereiden van vier verschillende korte teksten uit het leerboek. Hierbij heeft zij hen
in de doeltaal begeleid zoals de leergang voorschrijft. In het fragment zien wij een
groepje studenten die een tekst over een man dramatiseren, die heel netjes gekleed
aan het bureau onder een lamp zit en zijn koffie met alles d'r op en d'r aan drinkt.
Zijn koffie is echter te warm en hij moet dus geduld oefenen. De studenten voeren
alles uit. Als ze een fout maken, geeft de docent onmiddellijk een signaal ter
verbetering.11 De studenten die de rol van ‘bekertje met koffie’ spelen mogen
bijvoorbeeld niet op de vloer staan
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maar moeten volgens de tekst op de tafel staan. De studenten doen er enthousiast
aan mee en iedereen blijft actief betrokken bij de les.
Voor vele (beginnende/toekomstige) docenten geldt ook de karakteristiek ik ben
met het uitvinden van het wiel bezig, die m.b.t. het gebruik van liedjes en muziek in
het vreemde-talenonderwijs in de docentenhandleiding van de leergang Nederlied
staat beschreven. Dit houdt in dat ze vaak niet op de hoogte zijn van het reeds
bestaande materiaal en in plaats van de dingen op te zoeken, uit te testen en eventueel
aan te passen juist een reeks beginnersfouten maken. Dit geldt met name voor het
inzetten allerhande oefeningen en werkvormen. Het probleem is en blijft dat vele
docenten gaandeweg ‘door vallen en opstaan’ hun didactische aanpak herzien en
aanpassen in plaats van er systematisch over na te denken en er met de collega's over
te spreken.
Als laatste karakteristiek wil ik (goede) voorbereiding onderschatten aanstippen.
Hier gaat het over de (beginnende/toekomstige) docent die maar vluchtig iets bekijkt
en gelijk al ‘weet’ hoe het moet en wat het gaat worden. Naast kennis van pedagogiek
en psychologie moet de docent ook op de hoogte zijn van de theoretische achtergrond
van de gebruikte aanpak. Anders dreigt het gevaar dat de mensen, die ‘de handleiding
pas lezen als er geen andere mogelijkheid is’ - net zoals bij het installeren van een
nieuw apparaat of een computerprogramma - aanzienlijke schade kunnen aanrichten.
Hierbij is de rol van de docent didactiek die de toekomstige collega's tijdens hun
stage begeleidt van enorm belang. Die kan samen met de medestudenten effectief
feedback geven op het optreden van de toekomstige docenten. Binnen dit kader
denken we ook aan het belang van het maken van een goed uitgewerkt lesplan. Dat
kan bijdragen aan een goede structuur van het college en de docent een steuntje in
de rug geven wanneer het om welke reden dan ook niet goed gaat. Dit proberen wij
niet alleen onze studenten didactiek bij te brengen, maar ook aan al de studenten in
het 2e studiejaar die in het kader van hun colleges taalverwerving zelf liedjes naar
eigen keuze moeten presenteren.
In het eerste studiejaar wennen de studenten eraan dat een vast onderdeel van de
taalverwervingscursus het werken met liedjes is volgens de principes opgenomen in
Nederlied12. Maar in het tweede jaar is het niet meer de docent die de liedjes uitzoekt,
voorbereidt en presenteert. Per semester worden er telkens twee liedjes naar eigen
keuze door twee studenten gepresenteerd. Ze maken tevens de gatentekst en de
oefeningen. Daarnaast moeten ze een ‘docentenversie’ en een lesplan voor het gehele
college van 90 minuten maken, die ze voorafgaand met de docent bespreken. De
docent begeleidt alles, maar plaatst de hoofdverantwoordelijkheid bij de studenten
zelf, die voor dit extra werk bonuspunten voor de afsluitende schriftelijke test krijgen.
Bij het maken van de oefeningen voor deze test gebruikt de docent de zojuist
genoemde ‘ docenten versie’.13
In het volgende videofragment wonen wij een deel van de presentatie van twee
studenten uit het tweede studiejaar bij. Ze hebben deze voorbereid met
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behulp van ‘smurfliedje over een Smurforkest14’. Terwijl de ene student de computer
bedient, bespreekt haar collega drie alternatieven die de medestudenten na de vierde
luisterronde voor één van de ontbrekende woorden uit de gatentekst op het bord
hebben gezet. Het woordje tuinslang in de uitdrukking het geluid van de tuinslang
dat lijkt op een trompet, probeer het maar en je hebt de grootste pret is voor de
studenten moeilijk te achterhalen. Ook het herhalend luisteren helpt niet. De student
die presenteert tekent dus een slang op het bord, vertelt dat er water uit komt als men
in de tuin planten besproeit en maakt er gebaren bij die het afsluiten van een
waterkraan aanduiden.

6. Kader lerarenopleiding
In deze paragraaf ga ik wat dieper in op het algemene kader van het leertraject dat
leidt tot het behalen van het certificaat lerarenbevoegdheid aan de Faculteit
Geesteswetenschappen van de Palacky Universiteit. Daarvoor maak ik gebruik van
de informatie in de studiegids van onze faculteit, ook raadpleegbaar op de website
van de lerarenopleiding www.uzff.upol.cz. Het leertraject is optioneel en wordt
georganiseerd in het kader van het programma voor levenslang leren. Het is
toegankelijk voor de studenten die het 2e studieblok - dus het 3e studiejaar - hebben
afgesloten15. De studie neemt 4 semesters in beslag en de studenten betalen zowel
collegegeld (1500 CZK), als ook een vergoeding voor de stage (1500 CZK). Dit
traject bestaat uit de verplichte vakken opgesomd in tabel 1. De student moet tijdens
de stageperiode voor elk van de vakken minimaal 3-5 colleges observeren en minimaal
8 colleges geven binnen een periode van één kalendermaand. Nadat de studenten
alle 25 kredieten hebben verzameld, moeten ze een seminarpaper (onderwerpen op
het gebied van psychologie, pedagogiek of didactiek, omvang 15 pagina's) verdedigen
en een overkoepelend examen afleggen.

Tabel 1.
Vak

Aantal kredieten

Afgesloten
Semester
(groeps)tentamen,
examen)

Psychologie voor
docenten

2

groepstentamen

7

Pedagogiek voor
docenten I

2

tentamen

7

Pedagogiek voor
docenten II

2

groepstentamen

8

Didactiek
niet-afstudeer vak

4

examen

7-8
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Didactiek afstudeer 4
vak

examen

7-8

Praktische stage I

5

tentamen

8-10

Praktische stage II 5

tentamen

8-10

Lezing naar keuze 1
I-III

tentamen

8
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Wat de Nederlandse vakdidactiek betreft, bieden we een cursus aan die in
samenwerking met de Stichting SSALTO wordt voorbereid. Zoals reeds besproken,
kunnen onze studenten voor de stage slechts terecht bij de eerste- en tweedejaars
cursussen taalverwerving die binnen onze vakgroep voor hoofdvakkers worden
gegeven en bij de avondcursussen Nederlands voor beginners en half-gevorderden16.
Ook de afsluiting van onze cursus didactiek verzorgen wij in samenwerking met dhr.
Siel van der Ree (Stichting SSALTO). Hij doet mee aan een serie activiteiten
waaronder de reeds genoemde demonstratielessen door de studenten didactiek en
een presentatie voor de toekomstige eerstejaars studenten die binnenkort het
toelatingsexamen gaan afleggen. De studenten didactiek kunnen bij deze middelbare
scholieren zonder voorkennis Nederlands de werking van bepaalde onderdelen van
de audiolexicale aanpak observeren. Ze zien mensen die nog helemaal geen
Nederlands hebben gehad en ze realiseren zich hoe groot het belang van sommige
onderdelen van deze didactische aanpak is, bijvoorbeeld Total Physical Response +
... goede manieren17. Ze hebben bovendien de unieke kans om de auteur van de
leergang, die ze tijdens hun studie hebben gebruikt, aan het werk te zien. Een
voorbeeld hiervan is een videofragment uit de presentatie voor de toekomstige
eerstejaarsstudenten, waarin de principes van Total Physical Response18 toegepast
worden. De docent geeft twee studenten instructies die ze vervolgens uitvoeren. Het
is niet de bedoeling dat ze daarbij spreken, ze moeten alleen doen wat de docent van
ze wil. Hij vraagt aan één van hen om op een stoel te gaan staan. Maar de student
begrijpt het niet en gaat eerst op de stoel zitten en vervolgens achter de stoel naast
de docent staan. Dat vindt de docent niet goed. Maar gelukkig begrijpt de andere
student wel wat de docent bedoelt en gaat op de stoel staan. Dat vindt de docent goed
en applaudisseert samen met de overige studenten. Vervolgens vraagt hij de student
van de stoel te springen. Maar de student stapt van de stoel af. Als hij zich realiseert
dat de docent iets anders wil, gaat hij terug op de stoel staan en springt er vervolgens
vanaf. De docent vindt het goed en klapt opnieuw in de handen. Hij docent herhaalt
vervolgens dit deel van de TPR-oefening, vertelt en voert uit wat staan, gaan zitten,
op de stoel gaan staan en van de stoel springen betekent. Daarna gaat hij weer met
de andere student aan de slag.

7. Een cursus didactiek is veel meer dan alleen LEUK!
Naast het feit dat het in het kader van een cursus didactiek erg leuk is om met
toekomstige docenten aan de slag te gaan, zijn er nog andere aspecten, zoals het
ontwikkelen van interuniversitaire/-nationale samenwerkingsverbanden. Zo ligt
bijvoorbeeld het studieverblijf van voornoemde Erasmus studente aan onze vakgroep
aan de basis van een overleg met haar docente didactiek, dat hopelijk in de toekomst
tot het herhalen en uitbreiden van soortgelijke stageverblijven zal
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leiden. Daarnaast hebben wij onlangs een presentatie georganiseerd over de
audio-lexicale aanpak voor de collega's van de betreffende buitenlandse universiteit.
Er zijn ook andere samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van
opleidingstrajecten NVT. In het voorjaar is er bijvoorbeeld een projectaanvraag
ingediend bij de Europese Commissie voor het opzetten van een project van twee
jaar. Het doel is Nederlandse studenten, die een educatieve masteropleiding in Utrecht
volgen, via videoconferenties op het internet bepaalde taken voor onze studenten te
laten ontwikkelen en af te nemen in het kader van de colleges taalverwerving. Deze
zouden voor onze studenten kunnen dienen als een serie aanvullende huiswerktaken.

8. Conclusie
In mijn bijdrage ben ik herhaaldelijk tegen het probleem van de beperkte
stagemogelijkheden aangelopen. Deze wordt veroorzaakt door een te laag aantal
(middelbare) scholen waar het Nederlands als keuzevak wordt gedoceerd. Ik ben
ervan overtuigd dat, indien het ons lukt de hierboven beschreven vicieuze cirkel te
doorbreken, onze in de NVT-didactiek doorknede afgestudeerden betere kansen
krijgen om in de toekomst, eventueel naast een ander vak zoals bijvoorbeeld het
Engels, aan prestigieuze middelbare scholen Nederlands te geven. In dit kader hebben
we destijds, dankzij het genoemde pilotproject van de Nederlandse Taalunie en de
Stichting SSALTO, een nieuwe stagemogelijkheid voor universitaire studenten
didactiek op het Slovanské gymnázium Olomouc gecreëerd. Deze cursus heeft voor
een reeks goede leerlingen gezorgd, die bij ons aan de Palacký Universiteit Nederlands
zijn komen studeren. Om al deze redenen moet ik dus de titelvraag van mijn bijdrage
trots beantwoorden met NEE....een lerarenopleiding NVT in Tsjechië vind ik zeker
geen nutteloze bezigheid!
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Eindnoten:
1 Op de structuur van het opleidingstraject lerarenbevoegdheid aan onze faculteit kom in nog
terug.

Praagse perspectieven 5

2 Zie de website van de Stichting Stimulering Audio-Lexicaal Taalonderwijs:
http://homepage/mac.com/SSALTO.
3 Zie Klapwijk & Van der Ree 1996.
4 Het werken met de zgn. ‘basisteksten’ behoort tot de vaste routines bij de audio-lexicale leergang
Spreken is zilver.. (beide modules). De studenten luisteren thuis naar een serie teksten die door
twee verschillende sprekers zijn ingesproken en in een MP3-formaat op een CD staan. Bij elke
tekst/uitdrukking hoort een tekening, die in kleur in het boek Spreken is zilver - Afbeeldingen
te vinden is. Gemiddeld moet een student als voorbereiding voor een nieuwe les naar 18 à 20
clusters luisteren, die elk 12 plaatjes bevatten. Dit wordt in de colleges gecontroleerd d.m.v. de
zgn. ‘plaatjestesten’ De docent leest telkens tien basisteksten uit verschillende clusters voor en
de studenten vullen op een formulier het nummer van het plaatje in naast het voorgedrukte
nummer van de les en van de cluster. In deze plaatjestest moeten ze 80% behalen om te slagen.
Sinds kort is de eerste module “Spreken is zilver...” herzien tot de leergang “ffNLleren”, waarbij
de studenten op CD-ROM met de plaatjes en basisteksten werken.
5 De zwakkere studenten hebben al moeite genoeg om het standaardcurriculum te volgen en
beginnen dus niet aan een extra serie taken. Uiteindelijk kost het niet alleen tijd en moeite, maar
ook geld.
6 Praktisch bekeken gaat een carriêre in de onderwijssector in Tsjechie nog altijd gepaard met
financiale overwegingen. De pas afgestudeerden die altijd ‘op school hebben gezeten’ en ‘in
hun toekomst hebben geInvesteerd’ hebben zich vaak alleen dankzij de steun van de ouders of
bijverdienen financieel overeind kunnen houden. Het blijft de vraag of men zich de luxe kan
veroorloven om te doen wat men leuk vindt, vooral als het slecht betaald worth.
7 De medio jaren negentig op de prestigieuze middelbare school Slovanské. gymnàzium Olomouc
ontstane cursus is in de periode 1999 t/m 2001 ondersteund via een pilotproject van de
Nederlandse Taalunie waarmee de aanschaf van de leerboeken en ander materiaal werden
gefinancierd.
8 Deze cursussen geven wij een keer per week op het niveau ‘beginners’ en ‘halfgevorderden’
(studieblok van 90 minuten) aan studenten van de overige vakgroepen van onze faculteit m.b.v.
de audio-lexicale leergang Spreken is zilver - Module 1.
9 Zie docentenhandleiding Spreken is zilver...
10 Dit brengt echter met zich mee dat er het gevaar ontstaat dat ze de fouten van hun eigen docenten
overnemen.
11 De studenten zijn gewend dat er met de hand op tafel geslagen wordt als er iets fout is.
12 Voor elk van de vijf liedjes die in het eerste studiejaar in het kader van de taalverwervingscolleges
aan bod komen is er minimaal een blok van 90 minuten beschikbaar, dat ongeveer 10
luisterrondes bevat. De studenten overleggen met de docent zowel over hun algemene indruk
van het liedje, de gebruikte muziekinstrumenten, de inhoud van het liedje, de culturele context,
nieuwe woorden etc. Ze moeten ook een gatentekst invullen en - meestal als huiswerktaak een serie oefeningen doen, die in het volgende college besproken worden.
13 De teksten van het liedje en de oefeningen kunnen gebruikt worden in oefeningen die
bijvoorbeeld over antoniemen of voorzetsels gaan, of die bestaan uit het opzoeken van fouten.
14 Irene Moors - ‘Laat je maar gaan’ (album Smurf the house, 1994)
15 Voor de studievakken Japanse, Chinese, Portugese en Italiaanse Filologie en voor Sociologie
wordt geen lerarenbevoegdheid georganiseerd.
16 Tot het jaar 2003-4 hebben wij ook gebruik gemaakt van de cursussen Nederlands voor beginners
en Nederlands voor half-gevorderden van het Slovanské gymnázium Olomouc. Maar nadat ik
in september 2001 deze school wegens mijn werk- en onderzoeksverplichtingen heb verlaten,
zijn deze cursussen geleidelijk samengevoegd met de ‘avondcursussen’ aan onze universiteit.
17 Zie docentenhandleiding Spreken is zilver...
18 Deze fase gaat vooraf aan het bijbrengen van het ‘+’ element, d.w.z. de ‘goede manieren’. Bij
de ‘TPR+.... goede manieren’ mogen de studenten alleen op instructies reageren die normal en
netjes zijn. Wanneer de docent iets onlogisch vraagt of niet netjes doet, mogen ze juist niet
reageren.
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Amersfoort, stad in het centrum van het Nederlandse taallandschap
Cor van Bree
Universiteit van Leiden
Samenvatting
In deze bijdrage wordt de positie van het dialect van de stad Amersfoort
in het Nederlandse taallandschap (binnen Nederland) bekeken. Uit de
beschikbare kaartbeelden kan worden afgeleid dat de stad in haar vroegste
bestaan heeft opengestaan voor oostelijke invloeden, die later in de
Middeleeuwen plaats maakten voor zuidelijke en westelijke. De
laatstgenoemde, vanuit het Randstadgebied, zijn ook tegenwoordig nog
belangrijk. Interessant is dat de stad ook deel uitmaakt van een gebied, op
de grens van Utrecht en Gelderland, dat door speciale verschijnselen is
gekenmerkt. Deze en ook de oostelijke kenmerken zijn nu op hun retour
in tegenstelling tot de zuidelijke en westelijke.
Prispévek se zabývá pozici dialektu mĕsta Amersfoortu v rámci jazykové
situace v Nizozemsku. Z doslupného mapového materiálu Ize odvodit, že
mĕsto ve svém raném období byto otevřeno vlivům z východu, které pozdĕji
v období středovĕku ustoupify vlivům z jihu a západu. Vlivy ze západu, z
oblasti mĕstského konglomerátu Randstad jsou důlezité i v soucasné dobĕ.
Je zajimavé, ze mĕsto tvoři soucást oblasti na hranici mezi provinciemi
Utrecht a Gelderland, která se vyznačuje speciálnimi jevy. Tvto jevy a
rysy pocházejici z východu se nyni navraceji a tvoři protiklad k jevům z
jihu a západu.

1. Inleidende opmerkingen1
Amersfoort, stad in het centrum van het Nederlands taallandschap. Bij het onderdeel
Nederlandse2 taallandschap in de titel kan een kritische kanttekening gemaakt worden.
Bestaat er wel een Nederlands taallandschap, althans een duidelijk afgezonderd
Nederlands taallandschap? In ieder geval niet wanneer we bij Nederlands aan het
Koninkrijk der Nederlanden denken. Maar ook wanneer we Vlaanderen erbij denken,
kunnen we deze vraag stellen. Voor zover we inderdaad van een Nederlands
taallandschap kunnen spreken, maakt het deel uit van een groter, vele malen
uitgebreider taallandschap, het continentaalwestgemaans dialectcontinuüm. In de
eerste plaats moet de plaats van Amersfoort daarbinnen gezocht worden. We zullen
echter vooral op het Nederlandse deel van dit continuüm gericht zijn, en daarom is
het toch gerechtvaardigd dat in de titel van het Nederlandse taallandschap gesproken
wordt. Ik zal Amersfoort dus
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vooral binnen dat Nederlandse deel van het genoemde continuüm proberen te
positioneren. Preciezer gezegd: binnen dat deel van het continuüm dat binnen
Nederland valt (wanneer we Vlaanderen erbij zouden nemen, zou het centrum een
stuk zuidelijker komen te liggen).
Om op de centrale positie van Amersfoort goed zicht te krijgen, zullen we een
aantal kaartbeelden bekijken waardoor we al spoedig bij regionale diffusies
terechtkomen, bij vormen, meestal vernieuwingen, die zich als gevolg van contact
in het geografische vlak verbreiden. Ze doen dat meestal in een bepaalde richting,
niet van plaats A naar plaats B maar omgekeerd. De verklaring kan zijn dat B op de
een of andere manier hoger van status is dan A. Die verbreiding kan via het
tussenliggende platteland in haar werk gaan of rechtstreeks van B naar A waarna pas
secundair het land aan de beurt komt (voor de eerste mogelijkheid vgl. Chambers &
Trudgill 1980: 199). Waar het contact verhinderd wordt, bijvoorbeeld in een woest
en onherbergzaam gebied, blijft de verbreiding steken, met als gevolg een stabiele
isoglosse. Vormen kunnen zich echter ook door migratie verbreiden: twee gescheiden
gebieden kunnen dan treffende overeenkomsten vertonen.3
Bij het interpreteren van kaartbeelden moeten we voorzichtig zijn. Als een
verschijnsel in een grote kring om een stad voorkomt, ligt de gedachte aan uitstraling
vanuit die stad voor de hand. Toch is het niet uitgesloten dat een stad met
onmiddellijke omgeving zich juist conservatief gedraagt en zich verzet tegen een
van alle kanten oprukkende vernieuwing. Is echter de stad vernieuwend bezig, dan
wordt een stedelijke expansie waarschijnlijker. Voor een veilige interpretatie is het
nodig om over gegevens uit vroegere fasen te beschikken. We zien dan bijvoorbeeld
dat ergens een paar eeuwen geleden een bepaalde vorm nog niet voorkwam en nu
wel. Die vorm heeft zich dan blijkbaar uitgebreid. Dit laat echter onverlet dat sommige
kaartbeelden heel suggestief in de richting van een bepaalde verklaring kunnen
werken.
In paragraaf 7 komen we met sociale diffusie, diffusie van boven af of van onderen
af, in aanraking. Het zal daarin gaan over de sterke invloed van de standaardtaal, en
van het Hollands “plat” op het oude Amersfoorts. Voor recente tijden kunnen we
hierbij behalve aan persoonlijke contacten ook denken aan de media en aan contacten
via de telefoon en de e-mail
Uiteraard moet een vorm eerst ontstaan voordat ze zich kan uitbreiden. We kunnen
in de historische taalkunde niet met taalcontact als verklarende factor volstaan. We
moeten ook met talige (interne) factoren rekening houden: in neogrammatische
termen klankwetten en analogiewerkingen, om de twee voornaamste te noemen. Een
vorm moet uiteraard eerst ontstaan zijn voordat hij zich kan gaan verbreiden.
Overigens kunnen interne en externe factoren wel onderschciden maar nooit
gescheiden worden. Zo gaan lexicale en regionale of sociale diffusie hand in hand.
Een individu i verandert een bepaalde klank k in een bepaald woord w, individu j
(in dezelfde of in een andere plaats) neemt dat van hem over, intussen is i al met een
tweede woord bezig, enzovoort.
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Behalve van bestaande literatuur maak ik gebruik van de interviews die een
projectgroepje Amersfoorts Dialect aan een aantal oudere Amersfoorters heeft
afgenomen. Deze mensen werd o.a. gevraagd of ze bepaalde oude klanken en vormen
nog kenden en misschien ook nog wel gebruikten. Bij alle hieronder besproken
klanken en vormen was dat het geval. Voor het oudere Amersfoorts beschikken we
over een opname in de RND ergens uit de jaren '50 of het begin van de jaren '60. De
zegslieden zijn een gepensioneerde hoofdonderwijzer en zijn vrouw. Van beiden
wordt vermeld dat ze gewoonlijk algemeen Nederlands spreken. Dr. A.R. Hol, de
dialectkundige die de opnamen maakte, meent desniettemin dat ze betrouwbare
informanten zijn, maar dat het dialect dat ze geven, als dat van ongeveer 40 tot 50
jaar geleden beschouwd moet worden. Als we uitgaan van rond 1955, komen we
voor dit Amersfoorts ongeveer in 1910 terecht. Verder beschikken we uit de jaren
'60 over een bandopname die wordt bewaard op het Meertens-Instituut te Amsterdam.
We horen een ongetrouwde boer en zijn zuster, tevens zijn huishoudster (beiden
geboren te Amersfoort) uit de omgeving van de Koedijk, even buiten de stad. De
gesprekken zijn nogal agrarisch van aard, zoals we van Amersfoorters “buiten de
veste” kunnen verwachten. Ten slotte vermeld ik dat Amersfoort ook op kaarten in
andere taalatlassen voorkomt. Blijkbaar zijn er steeds mensen geweest die bereid
waren om vragen over het Amersfoorts te beantwoorden.

2. Het Amersfoorts algemeen
Amersfoort is altijd een overgangsplaats geweest, een plaats vooral tussen oost en
west. In de Middeleeuwen kan de stad bij het doorgeven van taalgoed een belangrijke
rol gespeeld hebben. Zij heeft dat in ieder geval bij andersoortig goed gedaan. Niet
verbazingwekkend: Amersfoort is immers ontstaan bij een plaats waar men
gemakkelijk de Eem kon oversteken. Die plaats zou gelegen kunnen hebben waar
tegenwoordig de Langestraat de Korte en de Lange Gracht kruist, of bij de gracht
(eveneens een oude waterloop) met de naam het Havik. De stad dankt er zelfs zijn
naam aan: ‘voorde, doorwaadbare plaats aan de Am(er) = Eem’. Dat de stad een
kruispunt van wegen en waterlopen was, maakte haar tot een doorgangsstad. Het
betekende ook dat de stad afwisselend aan oostelijke en aan westelijke invloeden
heeft bloot gestaan.
De oostelijke invloeden, vanuit de oude karolingische machtscentra (Aken en
Keulen), zijn wel het oudst. De indruk die deze steden gemaakt moeten hebben, blijkt
nog uit spreekwoorden en uitdrukkingen als bijvoorbeeld Keulen en Aken zijn niet
op één dag gebouwd. In ieder geval doet het oude Amersfoorts soms oostelijk aan.
Dit wordt duidelijk uit de isoglossenkaart bij Kloeke 1954. Op deze kaart staat
Amersfoort bij de volgende isofonen aan de oostkant (achter de schuine streep staat
de oostelijke vorm): butter/botter, broer/breur, klaver/klever, muis/muus, nagel/negel,
en bij de volgende isolexen: ladder/leer, big/keu,
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neerkauwe/eerkauwe, wiel/rad, tarwe/weit. Maar bij andere isofonen blijkt het
Amersfoorts aan de westelijke kant te staan (achter de streep staat weer de oostelijke
vorm): bed/bedde, gras/gres, lope/lopen, nieuw/nij, oud/old, sneeuw/snee. De volgende
isomorf kan daaraan worden toegevoegd: blijkens het RND-materiaal en de
bandopname (zie par. 1) staat het Amersfoorts bij het voorvoegsel van het verleden
deelwoord nog net aan de westelijke kant: ge-/-e. Westelijke invloeden zijn van later
tijd, vanuit het graafschap Holland en later vanuit het Randstadgebied.
Behalve de oost-west- is er de noord-zuid-as. Als we naar het noorden gaan, stuiten
we al gauw op de oevers van de oude Zuiderzee. Daar liggen, vlakbij de stad, de
tweelingdorpen Bunschoten en Spakenburg. Wie wil weten hoe het oude Amersfoorts
ongeveer geklonken heeft, zou zijn oor in deze dorpen te luisteren moeten leggen.4
Voor een positionering van het dialect van deze beide dorpen zie Scholtmeijer 1996.
Naar het zuiden toe stuiten we op het gebied van het in de Middeleeuwen zo machtige
hertogdom Brabant. Vele kaarten suggereren zuidelijke, Brabantse invloed maar dan
wel via de oude bisschopsstad Utrecht.
Amersfoort kan voor alle genoemde invloeden een belangrijke doorgeefluik geweest
zijn. Zoals alle grote steden was ook Amersfoort een marktplaats waar mensen uit
de wijde omgeving elkaar ontmoetten en met de “hogere” stadscultuur en de “hogere”
stadstaal in aanraking kwamen. Hoewel Amersfoort bedoeld was als een grensstad
om het Sticht tegen Gelderse agressie te verdedigen, sloot de stad zich zeker niet van
haar omgeving af. Zo werd bijvoorbeeld de Gelderse Vallei vanuit Amersfoort
ontgonnen. Overigens kan in bepaalde opzichten Amersfoort ook, voor zichzelf en
ten opzichte van zijn onmiddellijke omgeving, een eigen rol gespeeld hebben.
Hieronder wil ik een en ander illustreren aan een aantal markante verschijnselen,
vooral op het gebied van de klanken.

3. Oostelijke verschijnselen
Om te beginnen een aantal verschijnselen die in oostelijke richting wijzen. Er is in
de eerste plaats de Umlaut van oorspronkelijk lange klinkers, van ggm. ā of [ae]5 tot
ee (of ei), van ō uit ggm. au tot [ø]<eu> en van ggm. ō(overigens tot [u] <oe>
geworden) eveneens tot [ø]: kees ‘kaas’, dreie ‘draaien’6; geleuve ‘geloven’; greun
‘groen’. Het betreft hier dan de tweede Umlautsgolf, de zogeheten secundaire iUmlaut. Bij de eerste golf was in ieder geval de ggm. ă betrokken. Gezien het feit
dat er in het zuiden (het Beiers en het Alemannisch) nogal wat klankomgevingen
zijn waarin deze tegengehouden werd (Van Raad en Voorwinden 1973: 114), ligt
het voor de hand dat de golf uit het noorden van het tegenwoordige Duitsland
afkomstig is. Die eerste golf weet door te dringen tot aan de kust. Bij de tweede golf
doen alle klinkers, ook de lange, en de diftongen mee. Deze golf, die ook wel
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een Noord-Duitse oorsprong gehad zal hebben, blijft halverwege het Nederlandse
taalgebied steken maar is in ieder geval voorbij Amersfoort gekomen.
Voor Amersfoort hoeven we bij de secundaire i-Umlaut alleen maar rekening te
houden met de drie genoemde gevallen. Uit het Duits kennen we ook de i-Umlaut
van au uit ggm. au (Traum -Träüme); die ontbreekt echter in het Amersfoorts omdat
het voor au, op het moment dat de Umlaut plaatsvond, altijd een oo had (een geval
als schouwen, met oude au vóór w, uitgezonderd). Ook ontbreekt in het Amersfoorts
de i-Umlaut van ggm. û[u:] zoals we die bijvoorbeeld in het Twents kunnen vinden,
in het meervoud huze, met [y:], bij hoes. (Het Duits heeft hiervoor Hans -Häüser,
met diftongering respectievelijk van ūen [y:].) Als het Amersfoorts deze Umlaut
gekend heeft, dan is hij daarin niet meer te herkennen omdat iédere ūer uiteindelijk
een uu [y.] geworden is: hints - huze.
Dat de tweede golf nog een stuk westelijker dan Amersfoort gekomen is, bewijzen
plaatsnamen als Vleuten (verwant met vloed) en Breukelen (verwant met broek
‘moeras’). Ook de Utrechtse straatnaam Neude (uit owgm. Hnōdi anno 855; zie van
Loey 1970, 46), dat in oorsprong ook een waternaam geweest moet zijn, kan in dit
verband worden genoemd. (Weijnen (1966: 232, noemt ook een Neuweg in
Hilversum.) Een onverdacht getuige is Lambert ten Kate die in zijn Aenleidinge II
(blz. 22) ons mededeelt dat in sommige Utrechtse dorpen, bijvoorbeeld Breukelen,
beukske, keukske, breur en reuren gezegd wordt (voor de aanhaling zie Van Veen
1964: 64, noot 1). De Umlaut van ākan overigens nog wel verder naar het westen
opgedrongen zijn (zie weer Weijnen 1966: 232). De toponymische relicten wijzen
erop dat er op de expansie naar het westen een tegenbeweging gevolgd moet zijn.
Het steeds machtiger wordende gewest Holland is hierbij zeker een factor geweest.
In het geval van zoeken en kaas loopt de isoglosse volgens kaart 8 (in aflevering 2)
en kaart 10 (in aflevering 3) uit de Taalatlas nu voor een belangrijk deel over de
Utrechtse Heuvelrug met in het noorden een bochtje naar het westen waardoor ook
het oosten van het Gooi binnen het Umlautsgebied valt. Zie kaart 1 bij dit artikel.

kaart 1

Een oostelijk verschijnsel kan ook de uitspraak sj- voor sch- zijn. Deze uitspraak
wordt heden ten dage in Amersfoort niet meer gehoord en is zelfs bij oudere
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inwoners niet meer bekend. Hij wordt nog wel voor het nabijgelegen Hoogland (nu
een deel van de stad) genoemd: besjimmeld, sjoere ‘schouders’. Maar we kunnen de
betreffende uitspraak ook verder in de omgeving van Amersfoort nog wel horen, in
Hooglanderveen en in Bunschoten en Spakenburg. De inwoners van (het zuidelijker
gelegen) Scherpenzeel, en met hen andere sj-sprekers werden er vroeger om bespot:
de sjaopharder van Sjarrepezeel sjeert z'n sjaope dat 't sund en sjangd is (in een
variant, in Van Schothorst 1904: 54 wordt overigens de sjout de schuld gegeven).
Vroeger kwam die sj-uitspraak over een veel groter gebied voor, in het hele oosten
van Utrecht7 en het westen van Gelderland (vgl. Scholtmeijer 1997). Zelfs in de stad
Utrecht is hij, niet alleen in 1710 maar zelfs nog in 1914, te horen geweest (Weijnen
1991: 120). Beets noemt voor deze stad de palatale uitspraak van de g/ch, óók in sch.
Als typisch stad-Utrechts woord noemt hij sjumers ‘straatjongens’; denk hierbij aan
schuimen ‘klaplopen, roven, stelen’ en aan straatschuimers. De sch- schijnt trouwens
in het Utrechtse stadsdialect nog altijd een beetje sj-achtig te klinken, zoiets als sjch-.
Zie hiervoor Martens van Vliet & Scholtmeijer 1997: 19, en Van Gaaien 1989: 81
waar zjchitterend genoteerd staat.8 Voor Amersfoort moeten we voor de sj-uitspraak
wel tot vóór 1900 teruggaan. Zoals gezegd blijkt hij er nu onbekend te zijn. Toch is
nog niet zo lang geleden, in het FAND-materiaal (van rond 1987), schj- genoteerd
uitspraak genoteerd, en ook nu klinkt de sch- nog altijd wat j-achtig zoals ook mijzelf
is opgevallen. Ook in het nabijgelegen Hoogland schijnt men iets tussen sch- en sjin
te kunnen horen (volgens Ben Keizer, mijn zegsman ter plaatse).
Dat de sj-uitspraak sterk op z'n retour is, blijkt uit de kaarten 9 en 10 in de FAND
(opnamen jaren '80, beginjaren '90). Alleen Spakenburg blijkt nog sjip en sjool te
zeggen. Scholtmeijer (1997; zie ook 1996) laat op kaarten de verbreiding van de
uitspraak zien op drie momenten van de vorige eeuw. Zie ook de kaarten 1 en 2 bij
dit artikel.
Waar komt de sj-uitspraak vandaan? Is er nog een ander gebied aan te wijzen waar
hij te horen is? Dat is er inderdaad: een groot Limburgs gebied dat in het noorden
reikt tot bij Venlo en dat aansluit bij het Duitse gebied met sj- (denk aan Duits Schule).
Misschien liep dat gebied vroeger helemaal door tot de omgeving van Amersfoort.
De sj-uitspraak zou dan uit het zuid-oosten afkomstig kunnen zijn. Via de Grote
Rivieren kan de sj-uitspraak vanuit het westen naar het oosten zijn teruggedrongen,
waardoor het Gelders-Utrechtse gebied van het Limburgse werd gescheiden. Dat de
rivieren geleidend kunnen hebben gewerkt, is niet denkbeeldig. Rivieren werken,
vooral als ze goed bevaarbaar zijn, niet scheidend maar verbindend. Het is bekend
dat taalvormen zich heel goed over water kunnen verbreiden.9
Er zijn echter bezwaren tegen deze verklaring. De beide sj-gebieden moeten al
heel lang ver van elkaar af gelegen hebben; vgl. de schaap-kaart in de Taalatlas (afl.
4, krt. 9). Bovendien is de verandering van sch- in sj- (via schj-) een
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fonetisch begrijpelijke ontwikkeling die heel goed in twee gebieden autochtoon kan
zijn.
Zekerheid zouden we hebben wanneer middeleeuwse teksten uit het tussengebied,
bijvoorbeeld uit Arnhem en Nijmegen, een duidelijke sj- laten zien. De
veertiende-eeuwse teksten uit deze steden (uit het aan de VU verzamelde corpus Van
Reenen-Mulder (CRM)) laten die sj- in ieder geval niet zien, wel de bekende
spellingen <sc> en <sch>. Dat kunnen natuurlijk schrijftaalvormen geweest zijn maar
met zekerheid is hierover niets te zeggen.10
Een oostelijke indruk maakt het Amersfoorts in ieder geval weer bij owgm. ămet
rekking vóór r plus dentaal: weerd. Op kaart 10 in de ANKO is te zien dat het hele
noord-oosten deze klinker heeft, trouwens ook heel Utrecht zodat we ook van een
Utrechtse klank kunnen spreken. Dat wordt nog eens bevestigd door Utrechtse
toponiemen als Bemuurde Weerd, Maarschalkerweerd, Amelisweerd, Beverweerd,
de Meern (Van Veen 1964: 18). Mogelijk kwamen deze en dergelijke vormen vroeger
meer naar het westen voor. Bij Constantijn Huijgens vinden we keers, peerd en steert
(Weijnen 1968: 28). Zie voor de meer actuele situatie de kaarten 59 (paard) en 60
(staart) in deel 1 van de FAND. (Aorpels, naast eerepels, moet wel een zekere
aanpassing aan de algemene taal zijn.) Een verbinding met (een groot deel van) het
noord-oosten geeft ook de gedepalataliseerde en enigszins gerekte uitspraak van
oudere ăen ă vóór r plus meestal labiaal of velair: arfenisse, Garrit, kark(hof),
karremis, wark. Zie de kaarten 61 (berg) en 62 (sterven) in deel 1 van de FAND (en
het commentaar bij kaart 61). Een negatief kenmerk voor Amersfoort is dat de bekende
ö-vormen in methatesisgevallen, van het type korsemis, er niet bekend zijn. We
hebben ze niet gehoord en ik heb ze ook niet in oudere bronnen aangetroffen.
Waarschijnlijk heeft Amersfoort aan de grenzen van het or-gebied gelegen. Zie in
dit verband de kaarten bij Van den Berg 1938. (Op een van die kaarten komt korsemis
wel dicht in de buurt van Amersfoort.) Het kerngebied moet het gebied van de Grote
Rivieren geweest zijn (Dordrecht?).
Palatalisatie, onder invloed van r plus consonant, vertonen vurk en wurm. Verder
zijn ons uit het oude Amersfoorts aangesjurd, durs, durse, gesturreve en spurt bekend.
Deze palatalisaties komen vaak zeer verspreid over het taalgebied voor waardoor ze
weinig onderscheidend werken. Wel vinden we op de kaarten 124 (dorst), 125
(borstel) en 126 (wortel) in deel 1 van de FAND een zekere concentratie van dergelijke
vormen in noord-oostelijke richting. Van Veen (1964: 121) merkt echter op dat het
Utrechts oorspronkelijk vaak ŏ-vormen had: op, torf, borgemeester. Uit Martens van
vliet & Scholtmeijer 1007 noteerde ik nog voor het stads-Utrechts foksia, klotse en
geplokke.
Een bekend noord-oostelijk verschijnsel is de combinatie -old voor -oud, uit owgm.
ăl, ŏl en ŭl [u] plus dentaal zonder i-Umlaut. Vergelijk twents old, holt, scholte,
standaardNederlands oud, hout, schout met Duits alt, Holz, Schult(heiss). Het
noord-oosten heeft hier de oude klankencombinatie bewaard. De ontwikkeling is
namelijk geweest van ăl en ŏl/ŭl tot ăl en ŭl, van ăl en ŏl tot ŏl en
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van ŏl tot ou.11 De grens tussen old/t en oud/t loopt dwars over de Veluwe, van de
Hierdense beek naar de Oude IJssel. Zie kaart 1. Toponymisch komt dit tot uitdrukking
in Woudenberg in het zuid-westen (in de provincie Utrecht) en de Woldberg in het
noord-oosten (op het noorden van de Veluwe). Kloeke (1954) beschouwt deze
isoglosse als de grens bij uitstek van het noord-oostelijke Nederlands. Amersfoort
valt daar dus buiten. Maar er zijn aanwijzingen dat dat in de 16e eeuw nog niet het
geval was. Uit die tijd zijn ons aantekeningen van de Amersfoortse burgemeester
Cornelis Volckens overgeleverd (bewaard in Museum Flehite te Amersfoort). Hierin
staan vormen als old, ontholdt, solden, wolde en dergelijke. Ook in het 16e-eeuse
Mirakelboek12 kwam ik ze tegen: scholderen, solde(n). Dit kunnen echter
schrijftaalvormen zijn geweest. In de 16e eeuw schreef men in de oostelijke gewesten
een taal die dichter bij de daar gesproken dialecten stond dan het tegenwoordige
StandaardNederlands dat vooral een westelijke afkomst heeft. De burgemeester en
de optekenaar van het Mirakelboek zouden de genoemde vormen daaruit overgenomen
kunnen hebben zonder ze in het spreken te gebruiken. Andere oostelijke
schrijftaaleigenaardigheden ontbreken echter.13 Dat zou erop kunnen wijzen dat ze
inderdaad tot het eigen taalgebruik behoorden. En dat zou betekenen dat de
olduitspraak in de 16e eeuw nog Amersfoorts was.14 In de Middeleeuwen had trouwens
ook de stad Utrecht nog old (Van Veen 1964: 122). Door westelijke invloed is die
uitspraak dan later verdreven. Bij het verder verdrijven van deze uitspraak naar het
oosten kan de stad een rol gespeeld hebben.
De oostelijke verschijnselen wijzen erop dat Amersfoort gedurende een bepaalde
periode aan oostelijke invloeden heeft bloot gestaan.15 We bekijken nn nog twee
klinkers waarbij Amersfoort aan de oostelijke kant ligt, in ieder geval niet aan de
westelijke, namelijk de ie voor <ij> en de uu voor ui: pien, huus. Het Amersfoorts
doet dus niet mee met de diftongering; in tegenstelling tot wat we bij de Umlaut
zagen, heeft het hier nog de oude klanken.16 Pien vinden we in het hele oosten terug,
huus ook in het oosten maar niet in meer perifere gebieden als bijvoorbeeld Twente
en Limburg. De diftongering moet zich, vanuit het machtige Holland in oostelijke
richting hebben verbreid. De stad Utrecht zal daarbij een bemiddelende rol hebben
gespeeld. Uit het dialect van deze stad is nog het hierboven al besproken sjumers
‘straatjongens’ bekend. De uu-klank in dit woord zou erop kunnen wijzen dat de
diftongering nog niet zo heel erg lang geleden de stad-Utrechtse volkstaal heeft
bereikt. Maar het is ook mogelijk dat we hier met een emotioneel uu-relict te maken
hebben. zo'n uu heeft vaak een afzwakkende werking: vgl. beduusd, duvel,
gruzelementen, ruzie.
Scholtmeijer (1997a) acht het overigens mogelijk dat Amersfoort en andere plaatsen
in Oost-Utrecht en op de Veluwe vroeger, naast de gesloten monoftong, ook een
lange meer open monoftong gekend hebben als voorstadium van de diftongering.
Door immigratie uit het oosten, en misschien ook door de drang zich van het westen
te onderscheiden als men dialect wilde spreken, zijn die open
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varianten later weer verdwenen. (Voor laatstgenoemde mogelijkheid vlg. Taeldeman
1987 die hier van polarisatie spreekt.)
Ook de diftongeringslijn loopt voor een belangrijk deel over de Utrechtse
Heuvelrug, althans volgens Kloeke 1927. Zie kaart 1 bij dit artikel. Zoals we zagen,
was dat ook het geval bij de Umlautslijn. Dat de heuvelrug (opnieuw) een rol speelt,
is niet verbazingwekkend. Nog in de 18e eeuw vormden de heuvels een woest en
onbewoond (in ieder geval schaars bewoond) gebied waar maar weinig wegen
doorheen liepen. Ze waren een barrière voor het verkeer en dus ook voor de overname
van taalvormen. Bij de Umlaut betrof het de nieuwe Umlautsloze vormen uit het
westen. De vormen mét Umlaut zijn er, in een eerder stadium, wél in geslaagd erover
heen te komen (zie par. 3). Absolute hindernissen zijn er niet. Dat de heuvelrug een
hindernis in relatieve zin vormt, wordt “bewezen” doordat er meerdere isoglossen
overheen lopen.
Behalve met oostelijke invloeden moeten we dus ook rekening houden met latere,
westelijke invloeden die Amersfoort niet hebben bereikt.

4. Zuidelijke verschijnselen
We hebben gezien dat we ook met andere invloeden dan oostelijke rekening moeten
houden. Amersfoort viel in de Middeleeuwen onder het bisdom Utrecht (het Sticht).
Oorspronkelijk was de bisschop sterk afhankelijk van de Duitse keizer door wie hij
ook beschermd werd, maar dat veranderde in de 12e, 13e eeuw. Vanaf die tijd moest
de bisschop zijn eigen boontjes doppen, vooral in de strijd met de graaf van Holland.
Door deze ontwikkelingen kwam het gewest Utrecht meer open te liggen voor
niet-oostelijke invloeden. In de eerste plaats moet hiervoor aan zuidelijke invloeden
gedacht worden. Daar lag immers het machtige hertogdom Brabant. Utrecht kan een
tijd lang als “filiaal” daarvan gefungeerd hebben. Zie hiervoor Hol (Hol 1959) die
op diverse kaarten in de Taalatlas een Brabantse expansie meent te kunnen ontwaren.
Ze houdt er daarbij rekening mee dat die expansie via de steden naar het platteland
heeft plaatsgevonden. Zie ook Kloeke 1935 en Van Veen 1964 hoofdstuk 6.
In dit verband kunnen om te beginnen twee klanken genoemd worden die voor
het “platte” Amersfoorts (en in het algemeen het “platte” Utrechts) nog steeds
kenmerkend zijn en vaak als typisch Utrechts beschouwd worden. Het betreft de
aa-uitspraak van de ā (> [a]) en de donkere uitspraak van de aa als ao (> [o.]). De
eerste uitspraak is zeer bekend van de stad Utrecht: daar woon je immers op de
Ouwegraach, maar in Amersfoort doe je dat op de Laangegraach. Er wordt beweerd
dat hij in Bunschoten en Spakenburg duidelijker te horen is. Misschien is hij in
Amersfoort onder invloed van het algemene Nederlands al wat afgezwakt. Maar hij
is niet alleen Utrechts, in de algemene zin van het woord: we kunnen hem ook in
Zuid-Holland, Gelderland en Brabant horen. Op kaart 1 (de kat-kaart) en volgende
kaarten in de FAND (deel 1) tekent hij zich onder andere
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in Antwerpen en omgeving af. Dat maakt het in ieder geval twijfelachtig of het echt
wel zo'n Utrechtse klank is. Zuidelijke invloed is mogelijk.
Dat geldt ook voor de donkere uitspraak van de aa. De stad Amersfoort klinkt in
Amersfoort dus zo ongeveer als de staad Aomersfoort. Het hele gebied ten zuiden
van de Grote Rivieren laat tegenwoordig nog een donkere aa horen (zie kaart 1 (laat
bijvoeglijk naamwoord) en volgende kaarten in FAND deel 2.). Het is mogelijk dat
de Utrechtse klank daarvandaan gekomen is. Zie in dit verband Kloeke 1952. De
Utrechtse aa is overigens niet zo donker als de aa die je in het zuiden (en meer naar
het oosten) kunt horen. Als we de verdonkering als een geleidelijk proces zien, dan
heeft een vroeg stadium het Utrechtse bereikt; een later stadium is dan ten zuiden
daarvan blijven steken maar heeft dan wel meer oostelijke, Gelderse gebieden bereikt
(aangenomen dat hij daar niet inheems is). Het verschil kunnen we aangeven door
voor de “lichte” variant <ao> en voor de “donkere” <oa> als schrijfwijze te kiezen.
Ook de diftongering, die we in par. 3 vanuit het westen hebben laten komen, wordt
wel aan zuidelijke invloed toegeschreven. Zie hiervoor Van Veen 1964: 103, die
zich wat dat betreft aan de kant van Heroma (1935a en 1938) schaart, en van mening
is dat de diftongering er in het Utrechtse eerder was dan in Holland.
De zuidelijke invloed zal vooral over de stad Utrecht Amersfoort bereikt hebben.
Van contact met het nabij gelegen zuiden blijkt niet veel. Als we vanuit Amersfoort
in die richting gaan, stuiten we al gauw op de Utrechtse Heuvelrug. Aan de andere
kant - maar we moeten dan ook de Rijn over - komen we in de Betuwe terecht. Dat
is het gebied waar gij of ge als aanspreekvormen worden gebruikt. En het is ook het
gebied waar niet zeuke en greun maar zuke en gruun gezegd wordt. Dergelijke
zuidelijke vormen kan men (of kon men) ook in Rhenen horen, niet echter in
Amersfoort. Zie voor de g par. 5.

5. Westelijke verschijnselen
Na het wegvallen van de oostelijke invloeden worden ook de westelijke belangrijker,
vanuit het machtige graafschap Holland. Na de scheiding van Noord en Zuid worden
deze invloeden dominant. In ieder geval doet het Amersfoorts in veel opzichten ook
sterk aan het westen (Holland) denken. Ook op de isoglossenkaart in Kloeke 1954
komt Amersfoort op een aantal punten als westelijke stad te voorschijn (zie par. 2).
Uiteraard is het mogelijk dat Amersfoort bij sommige isoglossen vroeger nog aan
de oostelijke kant lag. Voor de old/tisoglosse hebben we deze mogelijkheid in par.
3 besproken. Zeer dicht ligt de stad bij de n-apocoperingslijn; die lijn loopt maar
even ten noorden ervan (Bunschoten en Spakenburg apocoperen niet) en scheidt het
hele noord-oosten, met -n, van het gebied zonder -n. Ze loopt van het Gooi dwars
over de Veluwe naar de streek van de Oude IJssel. Tegenwoordig wordt de slot-n in
de stad in ieder geval niet
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uitgesproken. Het ligt voor de hand hiervoor westelijke invloed aan te nemen, evenals
bijvoorbeeld ook voor de sjwa-apocope in bedde. Vergelijk in dit verband ook datgene
wat in par. over de ge-/e-isomorf is opgemerkt.
Bij de overgang van old/t in oud/t en bij de apocope van sjwa en n hebben we met
betrekkelijk oude verschijnselen te maken. Minder oud lijken typische
Randstadverschijnselen als bijvoorbeeld de diftongering van ee, eu en oo (> ei, ui,
ou) en de neiging om de diftongen nogal open uit te spreken (ei > aai, ui > ai, ou >
aau). Deze en andere Randstadverschijnselen zijn misschien niet helemaal in
Amersfoort afwezig maar duidelijk aanwezig zijn ze niet (misschien moeten we
zeggen: nog niet). Duidelijker is de verstemlozing van de fricatieven. Vooral aan het
begin van het woord kunnen we f in plaats van v en s in plaats van z horen: we
noteerden faoder; si, so, soen, sullie ‘zullie’. Midden in het woord staat de s in viese.
Zeer algemeen is zoals bekend de stemloze uitspraak bij de g maar in Amersfoort
net als in de stad Utrecht (zie Martens van Vliet & Scholtmeijer 1997: 18) gaat die
al een beetje in de richting van de zachte g.
Op morfologisch gebied valt meer te vermelden, namelijk de op t uitgaande eerste
persoon (enkelvoud tegenwoordige tijd), bijvoorbeeld ik gaot. Het is vooral Rotterdam
die om deze werkwoordsvorm bekend staat maar hij is ook in Amersfoort te horen.
Hij is volgens de overzichtskaart in Weijnen 1966 tot aan de Gelderse Vallei te horen.
Een t kan overigens ook op het eind wegvallen, bijvoorbeeld in hie maok in plaats
van hie maokt. Deze t-deletie, ook in andere dan werkwoordsvormen (het is een
fonologisch verschijnsel), kan in het Amersfoorts frequent gehoord worden. Voor
een uitvoerige behandeling van dit zeer verspreid voorkomende verschijnsel zie
Goeman 1999. Voor de t-deletie speciaal in het Utrechts zie Van Veen 1964 hoofdstuk
3.
Ver naar het oosten kan ook hun als subjectsvorm worden gehoord: hun zegge dat
't niet waor is. Kloeke (1950: 299, noot 364) noemt deze gestigmatiseerde vorm rond
1950 al voor de Veluwe en voor Arnhem. Hij moet Amersfoort toen bij wijze van
spreken al gepasseerd zijn geweest. Ook voor de oorsprong van dit verschijnsel
moeten we wel aan het Randstadgebied denken. Mogelijk is dit hun als een nettere
uitgave van het dialectische hullie (< hunlie(den)) ontstaan. Zie Van Bree 2006 en
de daar genoemde literatuur.
Verder is er net als in het RandstadNederlands ook in het Amersfoorts in feite
geen verschil tussen persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden. Zo wordt mien
‘mijn’ ook voor ‘mij’ gebruikt: met mien(g) gaot alles goed. Omgekeerd kan ze voor
‘zijn’ worden gebruikt: geef me ze boek. Het wederkerend voornaamwoord wordt
net als in het Hollands met eige gevormd: wat zou je je eige verwondere. Interessant
zijn dan nog de enclitische vonnen bij de tweede persoon enkelvoud. Enclitisch je
kan in het Hollands en ook in het dialect van de stad Utrecht (en ook verder in het
westen van de provincie) in -ie veranderen: alzie valt, dan legg-ie ‘als je valt, dan
leg = lig je’. Die -ie-vorm kan men tegenwoordig ook wel in Amersfoort horen, maar
vroeger kwam hij daar niet voor. Men zei dus: begrip-je? en niet begrip-ie?
‘begrijp-je?’. Ook bij de derde
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persoon is er verschil. Terwijl in Holland vaak daar is-tie wordt gezegd, was het in
het oude Amersfoorts daor is-ie ‘daar is hij’. Maar daor is-tie werd ook al gezegd.
(Zie in dit verband Van Bree 2004.)
Een betrekkelijk oud verschijnsel is de “verwarring” van kennen en kunnen en van
liggen en leggen: dat ken ik niet, ik heb het nooit gekend, ik gaot er moar 's bi legge,
waor heb je dat gelege? Zie in dit verband Stroop 2005, met kaartje. Ook hier zal
wel westelijke invloed in het spel zijn geweest. Op het kaartje van Stroop vertoont
het gebied met leggen zowel voor ‘liggen’ als ‘leggen’ in oost - Utrecht en
west-Gelderland een uitstulpsel ten noorden van de Rijn wat op zo'n invloed lijkt te
wijzen.

6. Amersfoortse verschijnselen?
Is er een klank te noemen die in de stad ontstaan kan zijn en die vandaaruit naar de
omgeving is uitgestraald? Een voorbeeld zou de uu in plaats van ij kunnen zijn in
woorden als vuuf, puup en wuuf voor ‘vijf, pijp, wijf. Die uu moet door ronding
ontstaan zijn uit de oude lange ie die oorspronkelijk in deze woorden voorkwam:
vief, piep, wief De omringende labialen of labiodentalen moeten de rondende factor
geweest zijn. Zo'n uu vinden we in een groot deel van de Gelderse Vallei en op de
westelijke Veluwe. Hij kwam oorspronkelijk ook in Amersfoort en het aangrenzende
Eemland voor. Amersfoort kan op z'n minst een belangrijke rol bij de verspreiding
ervan hebben gespeeld. De geronde klinker is dan doorgedrongen tot waar de invloed
van Amersfoort ophield. Dus tot aan de invloedsferen van naburige steden: Utrecht,
Arnhem, Deventer, misschien ook Rhenen. Harderwijk heeft (of had) de uu wel. Die
stad is als het ware, om een militaire beeldspraak te gebruiken, door het leger
uu-woorden ingenomen. Vanuit die stad kan de uu zich dan nog verder naar het
noorden hebben uitgebreid. In de FAND (deel 2, kaart 57) uit 2005 vond ik overigens
alleen nog puup op het westen van de Veluwe. Zie verder kaart 2 bij dit artikel.

kaart 2

Interessant is dat we deze uu volgens Weijnen (1991: 30) ook in het zuid-westen
van het taalgebied aantreffen: Frans- en West-Vlaanderen en Zeeland inclusief
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Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten (en in delen van Oost-Vlaanderen). Weijnen
noemt verder nog de Waddeneilanden, Friesland, Enkhuizen en ook Eemland (zie
boven). In de FAND is het verschijnsel ook te zien in de kop van Overijssel plus de
Stellingwerven, zowel op kaart 57 (deel 2): pijp, als op kaart 59 (deel 2): wijf. Is er
historisch verband tussen deze gebieden, in het biezonder tussen het zuid-westen en
het gebied rond Amersfoort? Het lijkt onwaarschijnlijk dat de beide laatstgenoemde
gebieden oorspronkelijk aan elkaar vast hebben gezeten. Ook voor een oude migratie,
in welke richting dan ook, bestaan geen aanwijzingen. We zouden dan meer
kenmerkende overeenkomsten verwachten, en bovendien blijven de meer noordelijke
gebieden daarbij onverklaard. We komen dus uit bij een vrij natuurlijke assimilatie
die in verschillende gebieden onafhankelijk van elkaar kon optreden. De uitbreiding
vanuit het noorden en die vanuit het zuiden kunnen elkaar daarbij genaderd zijn (zie
hiervoor de hierboven genoemde pijp-kaaft).
Een vergelijkbare verspreiding als de uu heeft de oe in woorden als hoening,
koegel, voegel, zoemer, woene, zoen voor ‘honing, kogel, vogel, zomer, zoon’. In
deze woorden hebben we te maken met rekking van een oude owgm. u [u]; het
gebruikelijke rekkingsproduct daarvan is een oo. Op een ŭ wijzen de oudsaksische
vormen huneg (naast honeg), fugal, sumar, wunon (naast wonon) en sunu; daarop
wijzen ook de varianten waarin spontane palatalisatie (van diezelfde ŭ) is opgetreden:
heuning, veugel, zeumer, weune, zeun. Daarvan zijn veugel en zeun mij ook van het
Amersfoorts bekend, naast geut en meule waarvoor ook i-Umlaut kan worden
aangenomen. Een leenwoord als roemse (uit Rome) sluit zich bij de oe-woorden aan.
Zie voor de verspreiding kaart 2 bij dit artikel. Er is wel verschil met het vorige
verschijnsel in zoverre dat de oe-vormen minder westelijk maar wel wat meer naar
het oosten voorkomen.17 Maar globaal kan geformuleerd worden dat de uu en de oe
in het oosten van Utrecht en het westen van Gelderland voorkomen. Ook nu staat
Harderwijk aan de Amersfoortse kant. Heeft Amersfoort ook bij de verspreiding van
de oe-woorden een rol gespeeld? Voor de oe-vormen staat het in ieder geval vast dat
ze betrekkelijk oud zijn. Ik kwam er tegen in het Dagboek van de burgemeester en
in het Mirakelboek (voor beide zie par. 3): woenen, soen (beide een paar keer).18
In een klein gebiedje om en nabij Amersfoort kan er, meestal na een hoge
voorklinker, velarisatie van de n aan het woordeinde optreden. We noteerden
ge(r)jdienge ‘gordijnen’, knieng of kning ‘konijn’ (de laatste vorm met verkorting19),
daarnaast ook noeng ‘nu’. Vroeger zei men in Amersfoort pieng ‘pijn’ en wieng
‘wijn’ en das fam-ming ‘dat is van mij’ en tis klein maor fieng 't is klein maar fijn’.
Zie voor dit verschijnsel kaart 6 in Scholtmeijer 1996: 184, en kaart 2 bij dit artikel.
Als plaatsen met velarisatie zijn bij Scholtmeijer aangegeven behalve Amersfoort:
Den Ham (Hoogland), Hamersveld (Leusden), Nijkerk, Soest en Spakenburg. Zie
ook Weijnen 1991: 148 en idem: 292, kaart 66.
Ten slotte de verkleinwoorden. Op grond van de vormen die ik voor het oudere
Amersfoorts heb genoteerd en mede op grond van de diminutiefkaarten
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(44a t/m 60b) in de MAND, heb ik de indruk dat Amersfoort deel uitmaakt van een
gebied dat het oosten van Utrecht en het westen van Gelderland omvat. We vinden
er niet de onder andere van de stad Utrecht bekende vormen met [X]: eichie,
mannechie, en evenmin de j-loze vormen die zowel van het stad-Utrechts als van
Holland bekend zijn: boompie. Wel kan er een -ie gehoord worden: beeldjie, nootjie,
vieltjie, oppertjie, ook wel met een s vóór de j: baartsjie. Oude j-loze vormen lijken
dufie, hempie en lampie ‘lammetje’. Is hier al westelijke invloed in het spel? Ik
noteerde verder bij sommige informanten: bakkie, boekie, (een) boompie ‘potje’
(kaarte), haorinkie (naast herinkie), koekie, prakkie, stukkie. Bij de andere informanten
viel het in het algemeen op dat ze niet erg tot dergelijke vormen geneigd waren. Als
we afzien van de ie die soms kan opduiken, kunnen we stellen dat de
diminutiefvorming van het Amersfoorts niet ver van die van de standaardtaal af staat.

7. Het tegenwoordige Amersfoorts
Van wat hierboven is besproken, kan niet veel meer in het tegenwoordige Amersfoorts
teruggevonden worden. Oudere informanten kennen het vaak nog wel maar dat wil
zeker niet zeggen dat ze het ook nog gebruiken. De westelijke vormen handhaven
zich goed evenals de zuidelijke, in ieder geval de aa-achtige uitspraak van de ă en
de donkere uitspraak van de aa, de beide Utrechtse sjibbolets bij uitstek. De oostelijke
en (wat we genoemd hebben) Amersfoortse verschijnselen staan er daarentegen zeer
zwak voor.
Het snelle verdwijnen van het dialect moet verband houden met de geschiedenis
van de stad. In de 19e eeuw moet de stad ernstig in verval geraakt zijn. De oorzaak
daarvan was de teloorgang van de weverij en de tabaksteelt. H. Halbertsma formuleert
het in als volgt: ‘Weinig Nederlandse steden leveren gedurende de 19de eeuw zulk
een triest beeld van verkommering op als Amersfoort’ (Halbertsma 1964: 81, ook
geciteerd in Scholtmeijer 1997a: 89). Maar aan het eind van die eeuw veranderde
dat snel. Amersfoort werd een belangrijke stad voor de spoorwegen. Er kwam een
groot emplacement annex werkplaats en het werd een belangrijk spoorwegknooppunt.
Ook kwamen er vele kazernes en vestigden er zich nieuwe industrieën. Daarbij werd
Amersfoort steeds meer een verzorgingscentrum voor de wijde omtrek. Door dat
alles vestigden er zich veel mensen van buiten, wat het gebruik van een algemener
Nederlands in de hand werkte.
Reeds rond 1874 moet het dialect in verval geweest zijn. Dat kunnen we afleiden
uit een opmerking van Johan Winkler (Winkler 1874,1: 349). Deze friese
dialectkundige verzamelde een groot aantal dialectvertalingen van de gelijkenis van
de verloren zoon. Een vertaling in het Amersfoorts is er niet bij, maar dus wel die
opmerking. Volgens Winkler was de tongval van de stad oorspronkelijk gelijk aan
die van de stad Utrecht maar in zijn tijd werd er al veel “modern Hollandsch”
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gesproken. Dat het oude Amersfoorts gelijk was aan het oude stad-Utrechts, laat ik
voor zijn rekening, maar met zijn opmerking over het moderne Hollands moet hij
wel het gelijk aan zijn kant hebben gehad.

8. Conclusie
We keren weer terug naar het oude Amersfoorts. Opvallend zijn daarin de vele
kenmerken die in oostelijke richting wijzen. Volgens Van Veen (1964: 123) was
Utrecht in de Middeleeuwen meer oostelijk georiënteerd dan nu. Die oostelijke
oriëntering heeft dan a fortiori voor het zeer oostelijk gelegen Amersfoort gegolden.
Van belang zijn ook de zuidelijke invloeden geweest terwijl de westelijke invloeden
belangrijker worden naarmate we meer de moderne tijd naderen. Het meest opvallend
zijn echter die verschijnselen die beperkt blijven tot een gebied waarvan Amersfoort
weliswaar niet in het centrum ligt maar waarin de stad toch als de belangrijkste plaats
mag gelden. Het betreft de gevallen puup, zoemer en knieng. Als de sj- niet aan
oostelijke invloed moet worden toegeschreven, zouden we deze cluster hieraan
kunnen toevoegen (hoewel de betrekkelijk grote verbreiding, tot in het stad-Utrechts
toe, daartegen pleit). Verder zou ook de diminutiefvorming toegevoegd kunnen
worden. Het gaat hier niet om in oorsprong conservatismen maar voorzover het
vernieuwingen zijn, zijn het later conservatismen geworden in verhouding tot de
oprukkende vormen van de omgeving en van de standaardtaal.
Scholtmeijer (1997a: 90, in aansluiting bij Van Ginneken 1943, zie bij deze de
kaart tegenover blz. 28) geeft een lexicaal voorbeeld, namelijk het woord zeer(te)
voor ‘pijn’ dat behalve in de oostelijke en zuid-westelijke periferie (Drenthe, Twente,
Vlaanderen, maar ook de provincie Antwerpen) zich ook rond Amersfoort heeft
kunnen handhaven. Het is in de stad later door pien vervangen dat waarschijnlijk als
een ontlening aan de standaardtaal moet worden begrepen met fonologische
aanpassing aan het dialect. Curieus is verder dat er ook een syntactisch verschijnsel
is dat een vergelijkbare miniverbreiding vertoont, namelijk het gebruik van op in
plaats van in bijv. in een zin als hij liep op zijn overhemd naar buiten (Van Anrooij
& Van Bree 1988).
De verschijnselen in kwestie zijn globaal (de verspreidingsgebieden vertonen enige
variatie) kenmerkend voor twee groepen dialecten die door Winkler worden
onderscheiden. Hij noemt de Nijkerker tongval, een tongval die men volgens hem
vooral in de dorpen ten zuiden en ten oosten van Amersfoort hoort: Veenendaal,
Maarsbergen, Renswoude, Woudenberg, Achterveld. Verder noemt hij de dialecten
in het noord-oosten van het Sticht, die van Soest, Baarn en het Eemland (Eemnes,
Bunschoten), die aansluiten bij die van het Gooi (en zijns inziens een friese inslag
vertonen). Hebben we hier met een soort miniexpansiegebiedje rond de stad
Amersfoort te maken (waar we overigens ook Urk

Praagse perspectieven 5

118
toe kunnen rekenen) dat later, in een tijd van economische stagnatie waarin men niet
verder keek dan de stad Amersfoort, een relictgebiedje is geworden?
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Eindnoten:
1 Ik dank Harrie Scholtmeijer voor zijn commentaar bij een voorlopige versie van deze tekst.
2 Omdat in mijn teksten nogal wat afleidingen van aardrijkskundige namen worden gebruikt,
schrijf ik die niet met een hoofdletter. Ik vermijd daarmee een overvloed van hoofdletters (wat
de bladspiegel onrustig zou maken) en ongelukkige spellingen als bijvoorbeeld
<Oud-West-Germaans>.
3 Over de verschillende geografische configuraties die er mogelijk zijn, zie bijvoorbeeld Goossens
1970.
4 Ongeveer: er zullen verschillen geweest zijn. Zo spreken de inwoners van Bunschoten en
Spakenburg de aa van laten net als de Amersfoorters nogal donker uit, dus als laoten, maar
oorspronkelijk hebben ze in een aantal aa-woorden, met zogenaamde vanouds lange aa (een
voorbeeld is het genoemde laten), een ee laten horen zoals we die nog in grote delen van
Noord-Holland kunnen horen (Kloeke 1952 a: 173). Op dit punt blijken het echte
Zuiderzeedorpen te zijn. Spakenburgse en noord-hollandse vissers zullen ook veel contact met
elkaar gehad hebben.
5 Fonetische tekens gebruik ik alleen wanneer dat echt nodig is.
6 Een hypercorrecte uitspraak binnen Amersfoort is Draaiershofje voor de straatnaam Dreiershofje.
Blijkbaar brengen de Amersfoorters dat dreier met draaien in verband. In werkelijkheid is Dreier
de naam van de tabaksplanter Dreier die op de plaats van het hofje (in het begin van de 19e
eeuw) een thin had.
7 Hier is uiteraard de provincie Utrecht bedoeld. Zo nodig maak ik voor de duidelijkheid
onderscheid tussen Utrecht zonder meer: de provincie, en de stad Utrecht.
8 Overigens vinden we bij Van Gaalen ook (hij) zjink ‘hij zingt’ en zjingen ‘zingen’ wat wijst
op een algemene palatale uitspraak van de z (en waarschijnlijk ook wel de s).
9 De sch-uitspraak is in ieder geval tot aan de tegenwoordige staatsgrens doorgedrongen. Volgens
Schirmunski 1962: 362 heeft het land van Kleef de sj-uitspraak.
10 Merkwaardig is overigens dat vlak bij Amersfoort, namelijk in Soest, ook sk- gehoord kon
worden (vgl. Winkler 1974, I: 350). Volgens hedendaagse Soesters is dat niet meer het geval
hoewel ze bij hun antwoorden aarzeling toonden en de sk-uitspraak ook wel een enkele leken
te gebruiken (mededeling van de in de plaats wonende informant Wim de Kam). Nog
merkwaardiger is dat de sk- te horen is op de bandopname van het Amersfoorts bij de Koedijk,
uit de jaren '60 (zie par. 1).
11 Voorbeelden van 1-Umlaut zijn hullen (van owgm. ŭ [u]). vgl. got. huljan, du. hüllen) en Elspeet
uit *Elden-spete ‘oude omgespitte grond’ (van owgm. à, vgl. got. al eis, du. älter).
12 In dit boek zijn de wonderen opgetekend die toegeschreven worden aan het Mariabeeldje in de
toenmalige Onze Lieve Vrouwen-kapel.
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13 Wel kwam ik bij de burgemeester nog een keer alsoe balde tegen voor ‘zodra als’, in het MNW
als een vooral Limburgse vorm gekarakteriseerd (vgl. het Duitse bald).
14 De old-vorm stond in Amersfoort in ieder geval hoog aangeschreven. Johan van Oldenbarnevelt
heette oorspronkelijk Van Oudenbarnevelt. Hij ‘veroosterde” zijn naam toen hij een stuk grond
met boerderij, Hoogland, van een kinderloze oom had geerf (Knapen 2005: 39).
15 In Martens & Van Vliet 1997 wordt voor de stad Utrecht nog de r als hiaatdelger genoemd,
onder andere ook bekend uit het Twents: beurde-r-ik ik ‘tilde ik’. Die zal ook in het oude
Amersfoorts voorgekomen zijn; we hebben hem echter niet gehoord.
16 Een ui horen we overigens vaak in muize ‘fijn prakken, lekker eten’ en in muis in bijvoorbeeld
wortelmuis ‘hutspot van wortel met uien en aardappelen’. Een au (voor zogenaamde ui2) horen
we in spaute ‘spuiten’.
17 Heeroma (1935, 88) noemt nog een vorm voor Wieringen: woene. Verder noemt hij koegel
voor een groot aantal noord-hollandse plaatsen. Koegel moeten we wel apart stellen omdat het
een leenwoord uit het Duits zou kunnen zijn.
18 Voor zogeheten vanouds lange oo en scherpkorte en zachtkorte ō heb ik bij de Amersfoorters
geen biezondere representaties gehoord. Dat geldt ook voor de vanouds lange ee.
19 Utrechtse klinkerverkortingen worden in Van Veen 1964 hoofdstuk 4 besproken. Zijn conclusie
(op blz. 64) is dat het Utrechts daarin meer oostelijk en zuidelijk is georienteerd dan westelijk.
Voor Amersfoort hebben we niet veel verkortingen geconstateerd. Wél nog een verlenging,
namelijk in wienter. Ook wat de Utrechts rekkingen betreft concludeert Van Veen (op blz. 34
in genoemd hoofdstuk) dat Utrecht aan de kant van het oosten en het zuiden staat.
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Divergentie Noord-Zuid in uitspraak en woordenschat
Femke Simonis
Erasmushogeschool Brussel
Samenvatting
Sinds 1980 en het nieuwe VRT-taalbeleid in 1998 is er meer aandacht
voor een eigen Belgische taalvariant van de Nederlandse standaardtaal.
De Nederlandse Taalunie (op taaladvies.net) erkent de standaardtalige
Belgische taalvarianten, wat blijkt uit een woordenschatonderzoek in 2005.
Tegelijkertijd ontwikkelt zich in de uitspraak in Nederland het
Poldernederlands en in Vlaanderen een Brabants-Antwerpse ‘tussentaal’.
Ondertiteling wordt noodzakelijk om eikaars omgangstaal in
fictieprogramma's te begrijpen. De divergentie in de uitspraak verzwakt
ook de positie van het Nederlands in de Europese Unie en bemoeilijkt de
communicatie met anderstaligen die Nederlands geleerd hebben.
Od r. 1980 a zavedeni dozorii nad jazykem v rámci Vlámslého rozhlasu
a televize v r.1998 se vĕnuje vice pozornosti belgické variantĕ spisovného
standardu nizozemštiny. Nizozemská jazyková unie (na stránkách
taaladvies.net) uznává standardni belgické jazvkové varianty, což vvplyvá
z vyzkumu slovni zásoby z r. 2005. Současnĕ se ve vyslovnosti vyvýji model
“Poldernederlands” v Nizozemsku a ve Vlámsku varianta
Antwerpsko-Brabantská. Pro vzájemné pochopeni mtuveného jazyka je
nutné nĕkteré programy opatřit titulky. Odchylkv ve výslovnosti oslabuji
pozici nizozemš]tiny v rámci Evropské unie a znesnadňuji komunikaci s
nerodilymi mluvčimi. kteři se nizozemštinu naučili.

1. Inleiding
Bij het tienjarig bestaan van de vakgroep Nederlands aan de Karoli Gaspar
Protestantse Universiteit in Boedapest heb ik in mei 2005 een eerste maal het thema
behandeld van de divergentie in het taalgebruik tussen Nederland en Vlaanderen
(Simonis 2005). De aanleiding daartoe waren een studiedag van Vlaamse neerlandici
aan de Universiteit Gent en een onderzoek van de Nederlandse Taalunie (NTU) bij
Nederlandse en Vlaamse spraakmakers naar specifiek Noord-Nederlands of
Belgisch-Nederlands woordgebruik. De resultaten van het NTU-onderzoek zijn in
oktober 2005 bekendgemaakt en na te lezen op de NTU-website taaladvies.net. Uit
het onderzoek blijkt dat de NTU een 750-tal Belgische taalvarianten erkent. En
onlangs nog pleitte Johan Taeldeman, emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde
aan de Universiteit Gent, ervoor om de Belgische variëteit van de Nederlandse
standaardtaal meer
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groei- en bloeikansen te geven. De VRT wil al sinds 1998 een ruimere inbreng van
Belgisch Nederlands in de standaardtaal (zie Taaicharter op vrttaal.net).
Intussen is in Vlaanderen het fenomeen ‘tussentaal’ niet meer te stuiten, als een
variant tussen dialect en standaardtaal, met specifieke verschillen in woordenschat,
uitspraak en syntaxis ten opzichte van de standaardtaal. In Nederland wijst Jan Stroop,
voormalig hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam,
op het fenomeen van het Poldernederlands (www.ianstroop.nl). een specifieke
uitspraakvariant met een daling van de onderkaak bij de uitspraak van klinkers en
tweeklanken.
Door al die varianten groeit de divergentie Noord-Zuid in uitspraak en
woordenschat en wordt de communicatie bemoeilijkt tussen Nederlandstaligen
onderling en ook met anderstaligen die Nederlands (willen) leren. Op de televisie
worden trouwens steeds meer fictieprogramma's - met - informeel taalgebruik
ondertiteld, zowel in Vlaanderen (o.a. de Nederlandse serie Baantjer) als in Nederland
(o.a. de Vlaamse serie Flikken). De vraag rijst wat de oorzaken en gevolgen zijn van
deze divergentie Noord-Zuid.

2. Een Belgische variant van het Nederlands
In 1998 volgde Ruud Hendrickx de vroegere taairaadsman Eugène Berode op als
VRT-taaladviseur. In samenwerking met een adviesraad van onder meer de KULeuven
stelde hij een Taaicharter op met een belangrijk uitgangspunt: ‘De VRT wil de norm
voor de Belgische variant van de Nederlandse standaardtaal zijn en blijven. Hij
hanteert daarom een aantrekkelijke, duidelijke en correcte standaardtaal die rekening
houdt met en afgestemd is op de kijkers en de luisteraars.’ (zie vrttaal.net: Taaicharter).
Ten opzichte van zijn voorganger betekende dat meer ruimte voor een Belgische
variant van de Nederlandse standaardtaal. Tot dan toe gold, op enkele uitzonderingen
na zoals officiële terminologie en volkseigen uitdrukkingen, als norm de taal van het
Noorden (= Nederland), onder invloed van de integrationisten die in de jaren
1960-1970 het taalbeleid in Vlaanderen bepaalden.
De NTU is meegegaan in de behoefte aan verruiming van de Belgische variant
van de standaardtaal. Aan Nederlandse en Vlaamse spraakmakers uit de
sociaal-culturele sector (radio- en televisiepresentatoren, journalisten, auteurs,
professionele tekstschrijvers en docenten) werd gevraagd mee te werken aan een
woordenschatonderzoek. De resultaten daarvan zijn in oktober 2005 gepubliceerd
op de NTU-website taaladvies.net. Twee teksten geven uitleg bij het onderzoek: Wat
is standaardtaal? en Werkwijze: welke varianten hebben standaardtaalkarakter?.
Daarna volgen alfabetisch een 750-tal adviezen, met de vermelding of de term behoort
tot de standaardtaal in België (dampkap), in Nederland (wasemkap: weinig
gebruikelijk) of in het hele taalgebied (afzuigkap), volgens de criteria die beschreven
zijn in de twee teksten. Andere
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voorbeelden: de brug maken in de betekenis van ‘een of meer vrije dagen nemen of
geven tussen een weekend en een officiële feestdag’ is standaardtaal in België.
Hetzelfde geldt voor blokletteren, maar daar staat bij vermeld: ‘standaardtaal in het
hele taalgebied is koppen‘. Onder standaardtaal in België wordt verstaan: ‘het
Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein in België, d.w.z. in
alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie,
de rechtspraak, het onderwijs en de media. Anders uitgedrukt [...] in contacten met
mensen buiten de eigen vertrouwde omgeving’.
De VRT-taaladviseur is het niet altijd eens met de visie op taaladvies.net en geeft
zijn afwijkende mening op vrttaal.net, in de rubriek Taalkwesties. Het werkwoord
bekomen bijvoorbeeld, in de betekenis van ‘verkrijgen’, wordt op taaladvies.net
gerekend tot de standaardtaal in België, terwijl het in Nederland in die betekenis als
archaïsch wordt beschouwd. Taaladviseur Ruud Hendrickx deelt die Nederlandse
visie en wijst het gebruik ervan af op radio en tv, omdat de VRT in een vlotte
spreektaal wil uitzenden.

3. Vlaamse tussentaal met een sterk Brabants-Antwerpse inslag
Hoewel de integrationisten in de jaren 1960-1970 de taal van het Noorden als norm
namen voor de standaardtaal in Vlaanderen, hebben veel Vlamingen die taal nooit
echt aanvaard, ondanks de vele ABN-campagnes in de media en het onderwijs en
bij de overheid. (ABN stond voor Algemeen Beschaafd Nederlands.) Toch klonk
het Noord-Nederlands diezelfde Vlamingen wel vertrouwd in de oren, omdat ze in
die tijd veel afstemden op de Nederlandse radio of televisie. Die situatie veranderde
in 1989 met de komst van VTM, de eerste Vlaamse commerciële televisie, die het
monopolie doorbrak van de toenmalige Belgische Radio en Televisie (BRT, nu VRT).
Later kwamen daar nog andere commerciële en een aantal regionale Vlaamse
tv-zenders bij, zodat de meeste Vlamingen nu niet meer naar programma's op de
Nederlandse televisie kijken, met alle gevolgen van dien (zie paragraaf 4). Bovendien
wonnen de particularisten na 1980 meer terrein tegenover de integrationisten, met
de verzelfstandiging van Vlaanderen in het federale België. De particularisten ijverden
voor een eigen Vlaamse taal die de Vlaming niet als een ABN-keurslijf zou knellen,
maar waarin elke Vlaming zich thuis zou voelen, een supraregionale taal tussen
dialect en opgedrongen standaardtaal in. ‘Kortom: ‘tussentaal’.
Welke kenmerken deze tussentaal vertoont, is duidelijk na te lezen op vrttaal.net
onder de kop ‘Laat ons ne keer te goei naar onszelf luisteren’. VRT-taaladviseur
Ruud Hendrickx geeft er een overzicht van vijftien slordigheden in uitspraak,
woordkeus en zinsbouw. Een paar voorbeelden: da, wa, nie, goe (slotmedeklinker
niet uitgesproken), elemaal, ebt (h- ontbreekt aan het begin),
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de moment, het stad (verkeerd lidwoord), kom-de-gij? (ge/gij als informele
aanspreekvorm), we gaan gaan zwemmen (2x gaan) of we gaan die mensen niet
verstaan (gaan i.p.v. zullen). Zo krijg je ook constructies op basis van gallicismen:
oe noem-de-gij? en wa d'uur is't?. Met een Tussentaalcampagne heeft Hendrickx in
2001 nog geprobeerd het tij te keren en de tussentaal te bestrijden via de media, maar
tevergeefs. De tussentaal is gemeengoed geworden onder Vlamingen, vooral bij de
jeugd. Opvallend is de Brabants-Antwerpse dominantie, ten koste van Limburgse
en West-Vlaamse taalinvloeden. De laatste tijd is naast het Brabants-Antwerps
trouwens het Gents in opmars, door een jonge generatie Gentse politici, presentatoren
en acteurs, bijvoorbeeld in de bekende tv-serie Flikken.
In De Standaard van 7-8 juli 2007 uit Johan Taeldeman, emeritus hoogteraar
Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Gent, zijn bezorgdheid over de toenemende
verspreiding van de tussentaal: ‘Tussentaal mag niet de maatstaf worden. Anders
sluiten we ons op in een provincialistisch taalgetto.’ Als notoir dialectoloog pleit hij
ervoor de Belgische variëteit van de Nederlandse standaardtaal meer groei- en
bloeikansen te geven. Hij doet daarbij een beroep op het onderwijs en de (gesproken)
media, al maakt hij zich niet te veel illusies, omdat er volgens hem uit die hoek maar
weinig hoopgevende signalen op te vangen zijn. Studenten Nederlands aan de Vlaamse
universiteiten vertonen een heel lauwe attitude tegenover de standaardtaal en in de
gesproken media worden:
‘mensen met een (meer dan) behoorlijke moedertaalbeheersing [...] in een soort
reservaat van journaallezers en presentatoren van “serieuze” programma's gestopt.
Hun inbreng is beperkt tot hooguit twintig procent van de programmatie. In de overige
tachtig procent van de uitzendingen kreunt het taalgebruik onder de commercialisering
en - bijgevolg - onder de vermiddelmatiging’.
En dat is inderdaad het probleem. Het tv-aanbod bestaat grotendeels uit
fictieprogramma's waarin een informele omgangstaal gehanteerd wordt. In de
toneelopleidingen in Vlaanderen zien de toekomstige acteurs er het nut niet meer
van in om standaardtaal te gebruiken, omdat ze toch meestal zullen acteren in soaps,
series en familieprogramma's, kortom in fictieprogramma's waarin ze maar het best
een Brabants-Antwerps regiolect spreken, tussentaal dus. Zo zijn ze in een informele
context verstaanbaar voor de doorsnee-Vlaming. Is dat ook zo? Helaas wel, zoals
een onderzoek naar intralinguale ondertiteling heeft uitgewezen.
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4. Intralinguale ondertiteling op de Vlaamse tv
Op 6 juni 2007 hebben drie onderzoeksters van de Universiteit Antwerpen en de
Hogeschool Antwerpen-Departement Vertaalkunde de resultaten bekendgemaakt
van hun onderzoek naar intralinguale ondertiteling op de Vlaamse televisie. Welke
Nederlandse taalvariëteiten worden in het Nederlands ondertiteld? Het corpus voor
het onderzoek bevatte 793 Nederlandstalige televisieprogramma's (in totaal 380 uur
zendtijd), die in de periode januari-maart 2005 uitgezonden zijn door de publieke
omroep VRT en de commerciële zender VTM. Voor het taalgebruik in deze
programma's, zowel fictie als nonfictie, werden de volgende variëteiten onderscheiden:
Noord-Nederlands, Belgisch Standaardnederlands, West- en Oost-Vlaams regiolect,
Brabants-Antwerps regiolect en Limburgs regiolect. Binnen het Noord-Nederlands
hebben de onderzoeksters geen verdere differentiatie aangebracht, omdat zij ervan
uitgingen dat:
‘Vlamingen doorgaans niet vertrouwd zijn met stilistische en geografische variatie
binnen het Noordelijk Nederlands en bijgevolg alle Noord-Nederlandse taalgebruik
onder één noemer (“Hollands”) samenbrengen’ (Vandekerckhove 2006).
Wat bleek in de ondertitelingspraktijk? De Vlaamse fictiekijker krijgt geen
ondertiteling voor Brabants-Antwerpse tussentaal en voor ander regiolectisch
taalgebruik, maar wel voor alle fictieprogramma's uit Nederland, dus voor het
Noord-Nederlands. Voor de Vlaamse non-fictiekijker geldt net het omgekeerde:
Brabants-Antwerpse tussentaal en ander regiolectisch taalgebruik worden er wel
ondertiteld, zij het niet systematisch, maar bijdragen in het Noord-Nederlands nooit.
Deze ondertitelingspraktijk fictie versus non-fictie werd vervolgens uitgetest bij
een doelgroep van 454 volwassen Vlaamse informanten uit diverse leeftijdscategorieën
(van 18 tot 70 jaar), met een verschillend opleidingsniveau (van laag tot middelhoog,
met een kleine minderheid universitair geschoolden), in vier provinciehoofdsteden
(Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt). Dat doelgroeponderzoek leverde enkele
opvallende vaststellingen op:
1. ongeacht de gehanteerde taalvariëteit vonden alle informanten dat ondertiteling
de verstaanbaarheid bevordert;
2. de vertrouwdheid met de Brabants-Antwerpse tussentaal is bij een meerderheid
van de Vlamingen zo groot, dat er nauwelijks of geen sprake is van
verstaanbaarheidsproblemen;
3. ouderen begrijpen in het algemeen beter het Noord-Nederlands, en in het
onderzochte corpus dus ook het informele Noord-Nederlands, dan de jongere
generatie.
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Die laatste vaststelling is op z'n minst verontrustend te noemen en ik denk hierbij
aan de volgende anekdote die mij in maart 2007 in een VRT-journaal trof. Een lid
van een Vlaamse jeugdjury die samen met Nederlandse leeftijdgenoten in Rotterdam
het beste kinderboek van 2007 moest kiezen, zei tegen de VRT-journalist: ‘En nu
gaan we naar Rotterdam en we gaan die mensen daar niet verstaan.’ Hoe komt een
tienermeisje met voldoende opleiding om in een jeugdjury te kunnen zetelen, tot zo'n
uitspraak? Ten eerste is er natuurlijk de geringere vertrouwdheid met de informele
Noord-Nederlandse omgangstaal (zie Vaststelling 3) na de opkomst van de Vlaamse
commerciële televisie in 1989. Tot 1989 waren de Vlamingen voor uitzendingen in
het Nederlands aangewezen op de twee zenders van de toenmalige publieke omroep
BRT, nu VRT. Zij schakelden daarom veel vaker over naar de drie Nederlandse
zenders die zijk via hun antenne, en later via de kabel, konden ontvangen. Na 1989
nam het aanbod aan Vlaamse commerciële en regionale zenders zo sterk toe, dat de
meeste Vlamingen geen enkele behoefte meer voelden om naar Nederlandse zenders
te kijken. Zo komt het dat de Vlaamse jeugd steeds minder vertrouwd is met het
Nederlands dat in Nederland, en vooral in de Randstad gesproken wordt. Ten tweede
komt daar nog bij dat de uitspraak van het Noord-Nederlands sinds 1989 een paar
gevoelige wijzigingen heeft ondergaan, onder meer te wijten aan het Poldernederlands,
een uitspraakvariant die in 1998 zo genoemd en in kaart gebracht is door Jan Stroop
(zie www.ianstroop.nl). Vooral jonge carrièrevrouwen blijken Poldernederlands te
spreken, waarbij door een daling van de onderkaak klinkers en tweeklanken lager
uitgesproken worden dan normaal. Een bekend voorbeeld is: [blaajf baaj maaj] voor
‘blijf bij mij’ (zie ook taaladvies.net: Wat is standaardtaal?). Dit uitspraakfenomeen
heeft zich sinds 1998 veralgemeend onder de Nederlandse jeugd in de Randstad,
gepaard aan een steeds slechtere articulatie, door de doorsnee-Vlaming samengevat
onder de noemer ‘Hollands’. En zo komt het dat Nederlandse tv-series in Vlaanderen
ondertiteld worden.
Omgekeerd hebben Nederlanders moeite met de Vlaamse tussentaal in uitspraak
en woordenschat. Non-fictieprogramma's vormen voor Nederlanders die afstemmen
op de Vlaamse televisie, doorgaans geen enkel probleem, maar fictieprogramma's
wel. En zo worden ook in Nederland Vlaamse series, zoals Flikken, ondertiteld. Is
het dan nog verwonderlijk dat er in het informele taalgebruik tussen Nederlanders
en Vlamingen een steeds grotere divergentie ontstaat? Vroeger vonden Nederlanders
de standaardtalige uitspraak van de Vlamingen vaak mooier en zachter dan die van
hen, met de harde [X]. Maar die mening wordt snel herzien als ze de Vlamingen
onderling tussentaal horen gebruiken.
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5. Conclusie
Woordenschatverschillen zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn,
afhankelijk van het gebruikte stijlregister en van de context: formeel tegenover
informeel, (Rand)stedelijk tegenover landelijk (in de twee betekenissen: platteland
en het gehele land), expressief-literair tegenover informatief-zakelijk en andere
mogelijke contexten. Tot die woordenschatverschillen horen ook varianten in de
standaardtaal tussen Nederland en Vlaanderen. Maar als we alles wel beschouwen,
gaat het in die laatste context maar om een heel klein corpus (op vrttaal.net iets meer
dan 3200 taalkwesties en op taaladvies.net iets meer dan 750 woorden). Daar valt
mee te leven, zeker in de schriftelijke communicatie, waarbij je in het uiterste geval
naar het woordenboek kunt grijpen of internet kunt raadplegen. En in direct mondeling
contact kun je de gesprekspartner om verduidelijking of uitleg vragen.
De uitspraakverschillen, vooral in toenemende mate bij de Nederlandse en Vlaamse
jeugd, vormen een groter probleem voor de communicatie tussen Nederlandstaligen.
Die divergentie in uitspraak baart me zorgen, want ze verzwakt de positie van de 22
miljoen Nederlandstaligen in de Europese Unie, waarin het Nederlands beschouwd
wordt als een middelgrote taal. Bovendien schaadt de oprukkende tussentaal het
imago van de Vlaamse taalgebruiker.
En hoe moeten mensen die Nederlands (willen) leren, bijvoorbeeld in Centraalen Oost-Europa, omgaan met die divergentie? Zullen zij Nederlanders en Vlamingen
nog begrijpen als die elkaar in de - tot nu toe weliswaar nog informele - onderlinge
communicatie al niet meer verstaan zonder ondertiteling?
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Maastrichts
Een Zuid-Nederfrankisch dialect met Duitse en Franse trekjes...
Jos Wilmots
Universiteit Hasselt
Samenvatting
Karakteristieke kenmerken van het Maastrichts zijn: 1. verwantschap met
het Duits op het gebied van klankleer, vormleer en woordenschat.
Maastricht ligt op de historische snijlijn van de cultuurtalen Nederlands
en Duits. De strikte scheiding van beide moderne talen is het gevolg van
politieke staatsvorming. In de Limburgse dialecten vallen de
scheidingslijnen tussen beide niet samen; 2. de talrijke gallicismen in het
lexicon: Maastricht was lange tijd zowel Luiks (Prinsbisdom) als Brabants
(Hertogdom). Beide aspecten worden geïllustreerd met voorbeelden uit
het Dictionairke vaan 't Mestreechs (Aarts 2005).
Charekteristické rvsy dialektu v obiasti Maastrichtu jsou: 1. přibuznost s
nĕmčinou v obiasti fonetiky, morfologie a siovni zásoby. Maastricht leži
na hisiorickém kulturnim rozhrani mezi nizozemštinou a nĕmčinou. Striktni
oddĕleni obou modernich jazyků je důsledkem politických státotvornych
procesů. V limburských dialektech se rozhrani mezi obĕma jazyky
neshoduje; 2. množstvi galicismů v lexikonu. Maastricht patřil dlouhou
dobu jak do obiasti Luiku tak Brabantu. Oba aspekty jsou ilustrovány na
přikladech z “Dictionairke vaan 't Mestreechs” (Aarts 2005).

Een beetje geschiedenis
Maastricht is in Europa vooral bekend vanwege het verdrag dat sinds 1992 met zijn
naam verbonden is, het Verdrag van Maastricht, waardoor de Europese Unie (EU)
werd opgericht als opvolger van de Europese Gemeenschap (EG) en waarin de
Europese Monetaire Unie met de euro als munt werd afgesproken. Maar Maastricht
is vooral een oude stad, rond 50 n.C. ontstaan als Romeinse nederzetting. De naam
gaat terug op het Latijnse toponiem Mosae Trajectum (Trajectum ad Mosam), de
oversteekplaats van de Maas in de Romeinse heerbaan van Keulen (Colonia Claudia
Ara Agrippinensium) via Tongeren (Atuatica Tungrorum) naar Boulogne (Bononia
- in het Nederlands Bonen). In de vierde eeuw is het al een zo belangrijke plaats
geworden dat Servatius (Sint-Servaas) er zijn bisschoppelijke zetel vestigt. In de
middeleeuwen wordt Maastricht ook als kunststad bekend. Eeuwenlang zit het
geprangd tussen de Hertog van Brabant en de Prinsbisschop van Luik. Deze
tweeherigheid heeft
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onder meer haar sporen nagelaten in het renaissancestadhuis uit de 17e eeuw, waar
plaats was voor een dubbele administratie. Pas door de Franse bezetting van 1794
kwam er een einde aan. Na de Belgische opstand van 1830 raakte de stad geïsoleerd:
tot 1839 hoorde ze officieel bij België. In die tijd was Maastricht samen met Brussel
de meest verfranste stad ten noorden van de taalgrens. Tot 1892, toen ze al lang weer
Nederlands grondgebied was, verscheen er nog een Franstalige krant, de Courrier
de la Meuse. Naar het voorbeeld van en in het kielzog van Wallonië ontstond er in
het begin van de 19e eeuw heel wat industrie. Nog eind vorige eeuw was er een
kleine aristocratisch burgerlijke bovenlaag die graag Frans sprak en haar kinderen
naar Luikse middelbare scholen stuurde.
Tot-een eind in de 20e eeuw waren de maatschappelijke contacten tussen Limburg
en Holland relatief gering. Radio luisieien en dus geregeld ABN horen deden de
meeste mensen pas vanaf de jaren dertig; de TV kwam nog eens twintig jaar later.
Nog in de jaren zeventig werd er in de zuid-oostelijke mijngemeente Kerkrade een
project opgezet voor het onderwijs Nederlands in de lagere school. De provincie lag
in een uithoek van het koninkrijk en haar hoofdstad bleef een buitenbeentje. In
Oosthoeks Encyclopedie, uitgave 1962, lezen we (van de hand van drs. J.J.J. van de
Venne):
‘Grote structurele achterstand op maatschappelijk gebied: groot woningtekort, vele
krotten, te geringe cityvorming, gebrek aan verkeerswegen, achterstand op recreatief
gebied, vele onmaatschappelijken. Aan het inhalen van die achterstand wordt met
veel élan gewerkt.’
Pas na de oprichting van de universiteit in 1976 is men gaan spreken van de
dutchification van Maastricht. Deze langdurige vorm van isolement verklaart ook
het behoud van de streektaal. Een beetje tegen de zin van Den Haag (en de
Nederlandse Taalunie) is het Limburgs in 1997 zelfs officieel als minderheidstaal
erkend, en wel op grond van het Europees handvest voor regionale talen of talen
van minderheden. De (Nederlandse) Provincie Limburg heeft sindsdien trouwens
een streektaalfunctionaris. Natuurlijk bestaan er binnen dat (min of meer) officiële
Limburgs nog verschillende dialecten (dat van Sittard bv. verschilt op een aantal
punten van het Maastrichts) maar men streeft naar een A(lgemeen) G(eschreven)
L(imburgs), dat uiteraard in zekere zin kunstmatig blijft. Wél echt en volksverbonden
is het dialectgebruik bij de vele carnavalvieringen, zelfs op het academische niveau:
zo komt op 11 november, de dag waarop (naar het voorbeeld van Keulen) officieel
het carnavalseizoen begint, in de aula van de universiteit de Narrenacademie bijeen.
Twee teams van professoren houden er een geleerd dispuut dat helemaal in het dialect
verloopt.
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Het dialect van Maastricht is grondig beschreven. Zie Maasen & Goossens 1975,
Weynen 1941 en Woordenboek van de Limburgse dialecten, in verschillende
afleveringen verschenen sedert 1983. Het materiaal voor de Duitse en Franse trekjes
uit mijn ondertiteltje ontleen ik aan het Dictionairke vaan 't Mestreechs (Aarts 2005),
dat een uitgebreide bibliografie geeft maar zelf een vulgariserend karakter heeft.1
Ook ik heb met dit stukje geen wetenschappelijke pretenties.

Omer Vandeputte: Nederlands. Hel verhaal van een taal. Ons Erfdeel 1996, p. 48.

Verwantschap met het Duits
De rijksgrens tussen Nederland en Duitsland is ook de officiële scheidslijn tussen
de respectieve cultuurtalen. Met de dialecten is het anders. Hier verloopt de grens in
een bundel zgn. isoglossen. De lijn die het westelijke ik/me-gebied scheidt van
ich-mich ten oosten daarvan bv. komt vanuit het noorden pas bij Tienen in Vlaams
Brabant op de Germaans-Romaanse taalgrens uit - (Dialectologen spreken van de
Uerdingerlijn). Ook het gebied tot waar (vooral eenlettergrepige) meervouden met
umlaut gevormd worden - in plaats van [boehm > boehme] [boem >buum] - strekt
zich nog een stuk ten westen van de rijksgrens met Duitsland uit (tot aan de zgn.
Gete-lijn); bij de vorming van een aantal verkleinwoorden is dat net zo: in het westen
pan > panneke; ten oosten van het Gete-riviertje pan >penneke.
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Zoals zal blijken, zijn de net genoemde verschijnselen ook karakteristiek voor het
Maastrichts. Daar dat echter aan de oostelijke periferie van het Nederlandse taalgebied
gesproken wordt, zal het niet verwon4eren dat het nog een aantal andere Duitse
kenmerken heeft. Daarvan vermeld ik er enkele op het gebied van klankleer, vormleer
en woordenschat.

1. Woorden die in het Nederlands met sch beginnen
sjat (schat / Schatz) - sjan (schande / Schande)
sjier (schaar / Schäre) - sjoen (mooi / schön)
sjoon (schoen / Schuh) - sjrieve (schrijven / schreiben)
sjotel (schotel / Schüssel) - sjöp (schop / Schüppe)

2. Meervoud / verkleinwoord met umlaut
kamp (kam) - kem - kemke
nagel (vingernagel / spijker) - negel - negelke
kop (hoofd) - köp (Köpfe) - köpke (Köpfchen)
vogel - veugel (Vögel) - veugelke
book (boek) - beuk - beukske
hoof (tuin / hof) - häöf (Höfe) - häöfke
boek (buik) - buuk - buukske
voes (vuist) - vuus - vuuske
moes (muis / Maus) - muis (muizen / Mäuse) - muiske
hoes (huis) - hoezer (Häuser) - huuske

3. Voornaamwoorden
iech / ‘ch: Iech doan m'n bès.
diech / de / te (enclytisch): Höbste nog get (iets) gehuurd?
heer / 'r - zie / ze: Heer het zjus e nui appartemint gekoch. Ma het eder week
computerlès, meh internètte kin ze nog neet.
veer / V'r: Veer mote mörge nao 't stadhoes.
geer: Geer moot begriepe tot oetstèl neet meugelek is.
zie / ze: Zie höbbe niks laote hure.
Bij de subjectvormen valt in het meervoud de verwantschap op van heer / veer /geer
met er / wir / ihr.
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miech / m'ch: lech höb m'ch verdaold.
diech / d'ch: Sjaom diech!
höäm /'m - höär / ‘r: Höbste nog get vaan häöm gehuurd? Höbste nog mèt 'r
gesprake?
us: Höbste us neet gezeen? W'r höbbe us verdaold (vergist).
uuch: Heet heer uuch al get gesag? (Heeft ie jullie al iets gezegd?) Kin iech
Uuch helpe, Mevrouw? (beleefdheidsvorm) Höb geer uuch al ingesjreve?
(Hebben jullie je al ingeschreven?
ze / hun: Wee heet ze / hun dee breef gesjreve?
Bij de objectvormen (ook reflexief) gaat het in hoofdzaak om de tweede persoon
meervoud uuch, die duidelijk met het Duitse euch overeenkomt. Interessant is
bovendien dat ook in het Duits Ihr en Euch oude beleefdheidsvormen zijn.
miene / mien / mie - m'ne / m'n / me: miene pa / mien vrouw / mie zuster / mien
kinder
diene / dien / die - d'ne / d'n / de
ziene / zien / zie - z'ne / z'n / ze
häöre / häör - ‘re / ‘r
euze / eus: euze pa / eus stad / eus kinder
eure / eur: Woe ligk eure book? Höb geer eur hoeswerk al gemaak? Wat is Eure
naom, mevrouw? (beleefdheidsvorm)
hunne / hun: Is hun ma kraank? De studente höbbe hun beuk in de kaffee laote
ligke.
Weer valt vooral de tweede persoon meervoud eur (e) naast het Duitse euer op, en
de beleefdheidsvorm Eur(e) naast possessief Ihr.

4. Woordenschat
- Heer moot ziech det rouke aofgewene (afleren -abgewöhnen).
- Kinste neet wachte bis (tot) iech veerdig bin (fertig)?
- Wie (hoe) hèt 't gètske tösse de Groete Staat en 't Amorsplein? < gats = Gasse
> Gässchen (steegje: smal straatje).
- Dat gepek (bagage - Gepäck) kinste neet allemaol mètnumme (meenemen mitnehmen) in 't vleegmesjin.
- 't Menneke waor in ne boum gekledderd (klauteren / klimmen -klettern) en kós
neet mie droet.
- Watste dao zègks (Wat je daar zegt), is gaar neet woer (helemaal niet -gar
nicht).
- Wat höbstiech e sjoen kleid aon ! (jurk / japon -Kleid)
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- Es iech getennis höb, veul iech 't 'n week laank in m'n kneuk (mv. van knook
-Knochen).
- Ich waor kraank. (ziek - krank)
- Haw noe ‘ns op mèt dee kwatsj. (onzin - Kwatsch)
- Heer kin ziech geinen deuren oto leiste. (veroorloven - leisten)
- De höbs e look (gat - Loch) in d'n kous.
- Vaan wat de lui (mensen - Leute) zègke höbbe veer us noets get aongetrokke.
- Euze naober (buurman - Nachbar) kump oet Den Haag.
- Zie is väöl te naolèsseg (nalatig / slordig - nachlässig) gewees.
- Höbste zoeväöl las vaan oongesiefer? (ongedierte - Ungeziefer)
- Veer höbbe ore laank mèt ‘ne rögzak op euze pókkel (rug - Bucket) mote loupe.
- De raajer (wielen - Räder) vaan d'ne fiets zitte los.
- Wètstiech (weet je) of dat riechteg Mestreechs is? (goed - richtig)
- In die schoor (regenbui - Schauer / Engels shower) zien veer (zijn we) zeiknaat
gewore.
- Heer het miech eine breef geschick (gestuurd - geschickt).
- Bomma (oma) strik (breit - strickt) de gansen (heel - ganz) daag.
- Este (Als je) nao dee winkel trökgeis (teruggaat - zurückgehst) kinnste die kleier
(klederen - Kleider) wel toesje (omruilen - umtauschen).
- V'r goon (We gaan) us 'n tuut (zak - Tüte) friet hole. Drektuut = vuilniszak /
dreklui = vuilnisophalers (in het Nederlands betekent ‘drek’ vrijwel alleen
‘uitwerpselen’; Duits Dreck is algemener: ‘vuil(nis)’).
- Kinder zien allewijl (tegenwoordig) zeer vrech (brutaal - frech).
- Krets miech ins op miene rögk (krabben / kratzen).
- Dee minister is hiel lestig te bereike: zienen tillefoon is bekans ummertouw
(altijd - immerzu) bezat.

Invloed van het Frans
Het zal duidelijk zijn dat deze Luikse invloed met het lexicon te maken heeft, niet
met het taalsysteem op zich. Het gaat om leenwoorden, leenvertalingen,
bastaardwoorden. Veelal zijn het gallicismen die ook in de Belgische dialecten
voorkomen.
- Intussen verouderd zijn de verwantschapsnamen peer (vader - père) en meer
(moeder - mère); bomma (oma - bonne-maman) en bompa (opa - bonpapa) zijn
daarentegen zeker nog gebruikelijk, net als noonk (oom - mon oncle).
- Gewoen lui hove toch neet zoeväöl ambras te maken (drukte - embarras).
- Maastrichtenere hawwe vaan ammesatie / (plezier - amusement).
- Vaan dat astraant menneke moot iech niks höbbe (brutaal - assurant)
- Höbste heure koljee (halsketting - collier) gezeen?
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- Daat vroumes heet ‘ne väörgievel (voorgevel - boezem) vaan comme ça
(indrukwekkend).
- Heer leus de gezét (krant) allein um te wete wee doed is.
- Este toch nao de stad geis, bring miech daan impessant (en passant) 'n vlaoj
mèt.
- Geiste (Ga je) kemissies (boodschappen - commissions) doon? (In het AN kun
je commissies opnemen, maar dat zijn bestellingen.)
- Allewijl drage väöl manne gein kervat / krevat (stropdas - cravatte) mie.
- Heer steit altied op z'ne pónteneur (Hij heeft veel eergevoel - point d'honneur).
- Rappeleer miech aon die aofspraok (herinneren - rappeler).
- Wat veur 'n surpries (verrassing -surprise) höbste veur miech?
- Bij dee bekker zien de tartepomme (appelflappen - tarte à pommes) neet lekker.
- Iech höb nog gei mets en gein versjèt (vork - fourchette), allein ‘ne lepel.
- Mienen teleur (bord / teljoor - tailloir = broodplankje / hakbord) is nog nie leeg.
- Tot deze categorie horen ook de baststaardvloek noondedju (au nom de Dieu)
en het daarvan afgeleide noondedzuke (vlinderdasje), dat er zo chic uitziet dat
je een krachtterm ontsnapt.
- Naar analogie met noondedju en bij uitbreiding zijn ook de bastaardvoeken
mieljaar - godmieljaar - noondemieljaar niet tot Nederlands Zuid-Limburg
beperkt. Ook die komen in heel Vlaanderen en Zuid-Nederland voor. Van Dale
Groot Woordenboek vermeldt bij de bastaardvloek nondeju / nondedju ‘na
1950’, maar die beperking in de tijd zal dan wel voor het Noorden van Nederland
/ de Randstad gelden. Dat het telwoord mieljaar (miljard), alleen of als deel van
een samenstelling, een krachtterm kon worden, heeft van doen met zijn (voor
de destijds niet altijd zeer geletterde mens) bijzondere / astronomische grootte.
Men denke bv. ook aan ‘Duizend bommen en granaten !’
- Gisteraobend höbbe ze heinève ‘ne brik (baksteen - brique) door 'n roet gegoejd.
- Bij euze bekker hole veer altied vlaoj mèt riggelaote (reine-claude-pruimen).
- Iech höb d'n hiele pattaklang (santenkraam - bataclan, klanknabootsend) de
deur oet gegoejd. (vooraan anlautverharding, achteraan velarisering)

Ten slotte...
We stellen vast dat ook een aantal lexicale elementen van Germaanse oorsprong, die
echter niet aan het Hoogduits herinneren (wél vaak aan het Rijnlands),
gemeenschappelijk dialectgoed in (delen van) beide provincies Limburg en zelfs
daarbuiten kunnen zijn :
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- foetele: sjoemelen - Dee foetelt bij 't kaarte. (Rijnlands fauteln, Waals foüteler,
misschien van het Frans foutre / klooien)
- bekans: bijna -'t Waor bekans half twelf wie veer aonkoame.
- keek: schreeuw - Ze leet ‘ne keek, dee in ‘gans hoes te hure waor.
Het woord is verwant met AN ‘kik’ (in geen kik geven); vokaalrekking in het
enkelvoud is een algemeen Limburgs (en ook Rijnlands) kenmerk: vandaar bv. ook
de familienaam Smeets tegenover Smets / Smits.
- göbbele: overgeven - Wie heer in de kefee begós te göbbele, woort heer droet
gegoejd.
- hamfel - hemfelke: handvol - D'n aptieker goaf de kinder 'n hemfelke krissiekes.
Dat laatste van het Latijn liquiritia = zoete wortel / zouthout < Grieks γλνκνριζα.
Hasselts klissap. Het Nederlandse drop is een gestolde (ingedikte) druppel van
dat ‘sap’.
- Hölpe: bretels - Um op te valle, droog Pie altied roej hölpe. Zijn ‘helpzelen /
hulpriemen’ ; in het Keuls Help (Tragband)
- jenke: huilen - Boeveur begint zie nao te jenke?
- meidske: meisje
- meuleke: draaimolen
- mèsnaat: kletsnat
- mik: tarwebrood van fijn wit meel (met krenten)
- nachraof: iemand die niet vroeg naar bed gaat / tot laat in de nacht uitgaat
(‘nachtraaf’)
- piering: regenworm
- poen /puun /puneke: kus - pune: kussen - misschien klanknabootsend
- pitse: knijpen
- seffes: zo meteen (‘zo-even-s)
- Slevrouw: Onze-Lieve-Vrouw
- Slivvenier: Onze-Lieve-Heer
- spooje: zich haasten (‘spoeden)
- tegooj / zjus tegooi: net goed; zoals het hoort
- verdaole: zich vergissen (‘ver-dolen’)
Iech mós mich spooje, mèh iech hoop tot iech 't tegooj gedaon en miech nie te deks
verdoald höb ! Het moest allemaal een beetje vlug gaan, maar ik hoop dat ik het goed
gedaan heb en dat het allemaal een beetje klopt!

Bibliografie
Aarts 2005 - F. Aarts, Dictionairke vaan 't Mestreechs, Mestreech, 2005.

Praagse perspectieven 5

139
Maasen & Goossens 1975 - M. Maasen & J. Goossens, 't Daghet in den Oosten.
Limburgs idioticon. Woordenzangen (= verzamelingen) van 1885 tot 1992
verschenen in het tijdschrift
“'t Daghet in den Oosten” tot woordenboek verwerkt door M. Maasen en J.
Goossens, Tongeren, 1975.
Weynen 1941 - A. Weynen, De Nederlandse dialecten, Groningen, 1941.
Woordenboek van de Limburgse dialecten, onder redactie van dr. A. Weynen,
dr. J. Goossens, drs. P. Goossens, Assen, in verschillende afleveringen
verschenen sedert 1983.2

Eindnoten:
1 In het ‘Voorwoord’ van dit woordenboekje wordt uitvoerig ingegaan op vroegere beschrijvingen
van het Maastrichts.
2 Het deel “Inleiding en I. Agrarische terminologie, aflevering 1, bevat een uitgebreide bibliografie
over afzonderlijke Limburgse idiotica en kenmerken (p. 25 - 77)
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Leenfonemen: lastige nieuwkomers?
Roland Nagy
Eötvös Loránd Universiteit Boedapest
Samenvatting
In deze bijdrage neem ik de ontleende klanksegmenten in het Nederlands
onder de loep met het oog op het begrip leenfoneem en de plaats van deze
segmenten in het inheemse taalsysteem. Uit mijn klein onderzoek van de
vakliteratuur blijkt dat er geen uniforme benadering bestaat wat ontleende
segmenten en het begrip ‘leenfoneem’ betreft. Door het formuleren van
een nieuwe definitie probeer ik erachter te komen welke ontleende
segmenten in het Nederlands terecht ‘leenfonemen’ genoemd kunnen
worden.
V přispĕvku se zamĕhiji na přejaté hlásky v nizozemstinĕ s důrazem na
pojem přejaty fenomén a jeho misto v domácim jazykovém systému. Z
mého průzkumu odborné literatiny vyplyvá, že k danému jevu neexstnje
jednotný přislup. Formulovánim nové definice se pokoušim zjistit, které
přejaté segmenty v nizozemštinĕ mohou být nazývány terminem “přejatý
fenomén”.

1. Inleiding
In de fonologische literatuur van het laatste decennium hebben de fonologische
aspecten van ontlening veel aandacht gekregen (bijv. Van Oostendorp 2000;
Kenstowicz 2003; Boersma en Escudero 2004; Crawford 2007). In de meeste recente
publicaties op het gebied van leenfonologie wordt vooral aandacht besteed aan het
‘moment’ van de overname en de daarmee gepaard gaande adaptatie of integratie
van het T2 (brontaal)-element in T1 (ontlenende taal). De klemtoon ligt op de
fonetische/fonologische competentie van de individuele spreker en de fonetische
en/of fonologische processen die zich op het moment van de ontlening ‘online’
afspelen (bijv. Peperkamp en Dupoux 2003; Heffernan 2005).
Veel minder aandacht wordt besteed aan de systematische veranderingen die als
gevolg van de ontleningen in de grammatica van T1 kunnen optreden (wel bijv. in
Itô en Mester 1995 of Crawford 2007). Eén van die veranderingen is de aanwezigheid
van nieuwe klanksegmenten in Tl, die oorspronkelijk niet tot de foneeminventaris
van deze taal behoren. Traditioneel worden zulke ‘vreemde’ segmenten leenfonemen
genoemd. Deze term wordt al lang gebruikt in de Nederlandstalige vakliteratuur
(bijv. De Groot 1931; Van den Berg 1962; Kooij en Van Oostendorp 2003). Als wij
echter kijken naar wat er onder het begrip ‘leenfoneem’ verstaan wordt en welke
segmenten ertoe gerekend worden, dan krijgen we een enigszins verwarrend beeld.
Het doel van deze uiteenzetting
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is om dit vage beeld over het wezen en de plaats van leenfonemen in het Nederlands
te preciseren.
Het uitgangspunt van de analyse zijn bronnen uit de Nederlandse taalkundige
vakliteratuur, waarin op de een of andere manier ingegaan wordt op vreemde
klanksegmenten in het Nederlands. Het doel van het onderzoek is om een beeld te
kunnen vormen van de wetenschappelijke benaderingen van vreemde segmenten in
de literatuur met het oog op de term ‘leenfoneem’. De doeleinden van het artikel zijn
dus de volgende: (1) een overzicht geven van de Nederlandse vakliteratuur met
betrekking tot ontleende klanksegmenten, in het bijzonder het begrip ‘Ieenfoneem’;
(2) een definitie geven van de term ‘leenfonemen’; (3) op basis van deze definitie
aantonen welke segmenten in het Nederlands leenfonemen zijn.
De verhandeling is op de volgende manier opgebouwd: in deel 1 geef ik een
overzicht van de belangrijkste bronnen. In deel 2 geef ik definitie van het begrip
‘Ieenfoneem’. In deel 3 probeer ik erachter te komen welke Nederlandse segmenten
als leenfoneem gelabeld kunnen worden op basis van deze definitie. In deel 4 geef
ik een samenvatting van de conclusies.

2. ‘Leenfonemen’ in de Nederlandse vakliteratuur
In dit deel probeer ik een overzicht te geven van de verschillende benaderingen in
de vakliteratuur met betrekking tot vreemde segmenten in het Nederlands en de term
‘leenfoneem’. Het doel van dit deel is geenszins een kritisch overzicht te geven van
de Nederlandse vakliteratuur. De bedoeling is veeleer om zowel de overeenkomsten
als de verschillen in de vakliteratuur te laten zien. Bij de keuze van de bronnen hebben
de volgende criteria een rol gespeeld: (1) ze moesten een historisch overzicht kunnen
geven (eerste bron 1931, laatste bron 2003); (2) ze moesten divers zijn, zo zijn er
twee artikels (Moulton 1962; Van Oostendorp 1996), twee grammatica's (Overdiep
1937; Rijpma en Schuringa 1962), boeken over fonologie (De Groot 1931; Kooij en
Oostendorp 2003; Booij 1981; 1995), twee boeken over fonetiek (Eijkman 1955;
Collins en Mees 1999) en twee vakwoordenboeken (Kost 1990; Van der Sijs 1996);
(3) ze moesten voor mij, buiten het taalgebied, bereikbaar zijn. Dit heeft uiteindelijk
14 verschillende bronnen opgeleverd. Bij elke bron worden de kenmerken beschreven
die bij de omschrijving van vreemde segmenten een rol spelen. Ook worden de
vreemde segmenten, de ‘leenfonemen’ opgesomd die in deze bronnen voorkomen.
Bij de meeste bronnen wordt ook op de eventuele afwezigheid van een segment
gewezen dat elders als Ieenfoneem aangeduid wordt. Bij elke beschrijving wordt het
originele notatiesysteem gebruikt. Aan het eind van paragraaf 2 vat ik de criteria en
de leenfonemen samen in tabel 2.
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2.1. De Groot (1931)
De eerste auteur die over leenfonemen spreekt is De Groot (1931). Aan zijn
vergelijking van het aantal fonemen van het Nederlands met vijf andere talen, voegt
hij het volgende toe:
‘[...] rekent men onze zeldzame leenklinkers van rose [sic], freule, serre,
niet mee, dan krijgt men voor het Nederlands dezelfde cijfers als voor het
Frans;’ (1931: 229) [markeringen RN],
Later als hij de medeklinkerfonemen met behulp van een tekening samenvat, merkt
hij het volgende op:
‘Menigeen zal natuurlik over details anders denken, b.v. over de vraag, of
de leenklanken š, ž ň, van chef, jam, oranje, hier thuis horen, of de nj van
oranje één phoneem is of twee, of het twee-lipkarakter van p, b, m in
wezen hetzelfde kenmerk is als het tand-lip karakter van f en v, of de j bij
de t, d, s, z, hoort, enz. Voor mijn doel doet dat hier niets ter zake:
misschien kunnen deze punten juist door tegenspraak tot nader onderzoek
prikkelen, de ruimte ontbreekt mij om mijn opvatting te motiveren.’(ibid.
232)
Hij maakt nog twee keer melding van ‘leenklinkers’. De ene keer schrijft hij dat van
de drie kenmerken die voor de beschrijving van de inheemse klinkers nodig zijn1 er
twee gecombineerd moet worden om de ‘leenklinkers’ van rose, freule, serre te
kunnen beschrijven. De tweede keer vermeldt hij dat deze drie leenklinkers ‘min of
meer los van de pyramide’, i.e. de omgekeerde klinkerdriehoek, staan. De Groot
geeft geen definitie van wat hij precies onder ‘leenklinker’ verstaat. Het is duidelijk
dat hij alleen de drie klinkerfonemen, namelijk de /o:/, /oe:/ en de /ε:/ als ‘leenklinker’
beschouwt. Hij vermeldt nog de medeklinkers / /, / / en /n/, maar hij is onzeker
van de plaats van deze medeklinkers. In De Groots beschrijving vinden we geen
expliciete kenmerken in verband met leenfonemen. Indirect kan men echter de
volgende twee kenmerken afleiden (1) ze zijn ontleend en (2) ze zijn zeldzaam.

2.2. Overdiep (1937)
Van Ginneken (1934) maakt geen melding van leenfonemen. Drie jaar later verscheen
Overdiep (1937). Dit boek behandelt vooral de Nederlandse dialecten. Er wordt
echter twee keer melding gemaakt van ontleende segmenten. In verband met de lange
/oe:/ merkt Overdiep op dat het ‘overigens ook in het ontleende freule wordt gehoord’
(1937: 149). Hoewel hij de term ‘leenfoneem’ niet gebruikt, merkt hij op: ‘Nasale
klinkers komen, behalve ook bij correcte
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uitspraak van ontleende Fransche woorden, in dialecten voor’. (1937: 150). Interessant
is dat hij de /tj/, /ts/ en de lange /ε:/ en /o:/ wel beschrijft als klanken die ‘bij affect
of emphase [...] ontstaan’ en ‘die in het schema der normklanken niet of zelden
voorkomen’, maar hij noemt geen leenwoord als voorbeeld.

2.3. Eijkman (1955)
Eijkman was foneticus en geen fonoloog. Hij spreekt niet over ‘leenfonemen’. Ook
de term ‘foneem’ komt niet voor. Hij gebruikt de term ‘uitheems’ bij segmenten die
in het Nederlands traditioneel niet thuishoren Bij de behandeling van de vocalen
schrijft hij echter het volgende:
‘In onze taal is [e] kort, behalve in sommige uitheemse woorden vóór [r,
R] (serre, carriere) en in het platte woord [ble:r ] (schreeuwen van
kinderen). Men hoort echter ook [ble:ra], [oe:], - De [blε:r], d.i. de geronde
lange [ε], komt alleen in uitheemse woorden voor: frueule. (1955: 58-59).’
Twee bladzijdes verder noemt hij de lange [o:] van ‘zone, rose, Rhône, kontrole’.
Bij de beschrijving van de [3] merkt hij op dat het in het Nederlands alleen ‘als gevolg
van assimilatie en in uitheemse woorden’ voorkomt, bijv. [wa.
] was je, [stε'la.
]
stellage (ibid.). Bij de beschrijving van de palatale [ ] gaat hij op de vraag niet in
of deze ook in leenwoorden voorkomt. Toch zijn de eerste twee woorden van de drie
voorbeelden die hij geeft, namelijk sjouwen en sjachelen (het derde woord is meisje)
duidelijk leenwoorden, ontleend aan respectievelijk het Duits (eventueel het
Hebreeuws) en aan het Fries (Eijkman 1955: 91-92; Van der Sijs 2001: 1075 s.v.).
Het zou onrechtvaardig zijn om hieruit verreikende conclusies te trekken, maar het
is duidelijk dat Eijkmans beschrijving niet helemaal consequent is, zowel wat de
aard als de plaats van uitheemse segmenten in het Nederlandse klanksysteem betreft.

2.4. Cohen et al. (1961)
Van de gebruikte bronnen besteden Cohen et al. (1961) de meeste aandacht aan
leenfonemen. Er wordt zelfs een apart hoofdstuk aan besteed. Hier lezen wij het
volgende:
‘In de Nederlandse taal worden behalve de veertien behandelde klinkers,
die wij als de ‘echte’ Nederlandse klinkers zouden kunnen betitelen, toch
nog wel andere klinkers ook gebruikt. Deze rekent men echter gewoonlijk
niet tot het systeem in engere zin. [...] Het zijn alle woorden die tot het
randgebied van de taal behoren, marginale woorden. De fonemen die
slechts in zulke
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woorden zijn aan te wijzen, zijn marginale fonemen. In de practijk kan
men ieder vreemd woord in een Nederlands gesprek gebruiken. Wanneer
men hierbij de oorspronkelijke uitspraak van het woord handhaaft wanneer men het woord dus niet vernederlandst - gebruikt men
noodgedwongen in sommige gevallen een foneem dat in het Nederlands
onbekend is. Wij kunnen evenwel niet iedere klank uit een vreemde taal
die wij incidenteel in een Nederlandse conversatie horen uitspreken,
onmiddellijk tot de leenfoneem rekenen, een rubriek die als het ware een
aanhangsel vormt van het Nederlandse fonologische systeem. Wij kunnen
de term ‘leenfoneem’ alleen dàn met recht toepassen, wanneer de klank
in kwestie in onze algemeen beschaafde taal opgenomen is.’ (Cohen et al.
1961: 25-26).
Hieruit blijkt dat in hun opvatting de kenmerken van de ‘leenfonemen’ de volgende
zijn: (1) ze komen alleen in marginale woorden voor; (2) ze worden niet incidenteel
gebruikt; (3) ze zijn opgenomen in het ABN, de standaardtaal. Twee van deze drie
kenmerken zijn redelijk vaag. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of het kenmerk
‘marginaal’ op grond van een lexicale (aantal woorden met het vreemd segment),
geografische (dialect/standaard), frequentatieve of sociale (de vaktalig/groepstaal
enz.) dimensie gedefinieerd is. Het kenmerk ‘niet-incidenteel’ wordt helaas ook niet
voldoende duidelijk gemaakt, hoewel het een belangrijk eigenschap is. Hierop kom
ik nog later terug. De kwestie of de woorden met de vreemde segmenten opgenomen
zijn in de standaardtaal is ook betwistbaar, aangezien de meeste van deze woorden
twee (of soms nog meer) uitspraakvarianten hebben: een vreemde en een
vernederlandste. Deze laatste vraag wordt ook geïllustreerd door de auteurs zelf met
het woord restaurant dat zowel met een nasaal ‘leenfoneem’ [
] als met een
vernederlandste [αnt] uitgesproken kan worden. Helaas ondernemen de auteurs geen
poging om deze vraag te beantwoorden. Ze concluderen met de volgende woorden:
‘Wij zullen geen antwoord proberen te geven op deze vraag: dit zou te
sterk afhankelijk zijn van ieders persoonlijke voorkeur. Als het bestaat,
dan hebben wij te doen met een marginale oppositie /α - α/ = oraal
nasaal [...].’ (Cohen et al. 1961:26).
Volgens Cohen et al. zijn er drie fonemen waarover men het eens is: ‘[...] dat zij tot
de leenfonemen in het Nederlands gerekend moeten worden. Het zijn de klinkers
van de woorden serre, freule en rose.’ (ibid.). Naast de [ε:], [oe:], [ :] nemen de
auteurs ook de lange [i:] van team en de lange [u:] van boom ‘plotselinge
koersstijging’ als leenfonemen op, maar ze merken daarbij het volgende op: ‘de twee
laatstgenoemde lange klinkers zijn echter in het Nederlands veel minder vast
verankerd dan de eerste drie’ (ibid.: 27). Wat de consonanten betreft, wordt alleen
de [g] als ‘on-Nederlands foneem’, als een
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foneem dat ‘in het fundamentele systeem van het Nederlands niet thuishoort’ (ibid.:
32) genoemd. Daarbij wordt erop gewezen dat de [g] wél voorkomt als allofoon van
de /k/. Er wordt ook op gewezen dat een aantal sprekers die een uitheemse [g] door
middel van een Nederlandse [k] adapteren, zich de [g] nooit ‘eigen gemaakt’ hebben
bij de uitspraak van leenwoorden. In tegenstelling tot deze groep speelt het leenfoneem
/(g)/ (in de notatie van het boek) in de ‘taal der meer ontwikkelden’ wél een rol. Er
wordt dus onderscheid gemaakt tussen de fonologische systemen van de twee groepen,
waaruit blijkt ‘dat een leenfoneem, ondanks zijn marginaliteit, toch het aanzien van
het systeem kan beïnvloeden.’ (p. 34). Bij de beschrijving van de spiranten wordt
ook nog over de [ ] geschreven. De auteurs beschouwen deze niet als leenfoneem,
maar als een combinatie van de inheemse fonemen /s+j/ (p. 78). Ze geven geen
voorbeeld.

2.5. Rijpma & Schuringa (1962)
In Rijpma & Schuringa (1962) worden de [ε:] van serre, misère de [ :] van rose en
de [ə:] van freule, manoeuvre gekenmerkt als ‘niet-Nederlandse klinkerfonemen’.
Ze voegen eraan toe dat de lange [ε:] ook in klanknabootsende woorden, zoals bè,
blèren voorkomt. (1962: 22). Het is uiteraard niet de taak van een dergelijke
spraakkunst om een uitvoerige beschrijving te geven van de kenmerken van ontleende
segmenten. Voor de doeleinden van het boek is het kenmerk ‘niet-Nederlands’
genoeg. Veelzeggend is echter dat ze geen andere segmenten met deze term aanduiden.
Ze noemen namelijk geen andere uitheemse segmenten.

2.6. Van den Berg (1964)
In Van den Berg (1964) worden de è, eu, en o van crème, freule en roze als
leenfonemen beschreven. De auteur voegt eraan toe dat ‘de Nederlander die geen
Frans kent’ deze klanken ([ε:, oe:, :]) meestal vervangt door de Nederlandse fonemen
[ε, ø, ], wat niet beschaafd is (ibid.: 18). Hij schrijft verder dat de geringe
‘functionele belasting’ van het lengteverschil tussen de korte [ε] en de [ ] aan de
ene en de lange [ε:] en [ :] aan de andere kant2 bewijst dat de lange variant
‘onnederlands’ en dat we er dus waarschijnlijk beter aan doen ‘de [ε:] als leenfoneem
buiten de wet stellen’ (ibid.: 50-51). In dezelfde gedachtegang classificeert hij de
[oe:] van freule onder het foneem EU samen met [ø.] en [ø:] aangezien het verschil
tussen de drie nooit betekenisonderscheidend is. Hieruit blijkt dat voor Van den Berg
‘leenfoneem’ een vreemd segment betekent dat geen of heel weinig ‘functionele
belasting’, ofwel geen of slechts in weinig gevallen een betekenisonderscheidende
functie heeft, en dus alleen een allofoon van een inheems foneem is. Deze
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onnederlandse segmenten staan ook ‘buiten de wet’, i.e. het inheemse fonologische
systeem.

2.7. Moulton (1962)
In Moulton (1962) wordt een redelijk lange alinea aan uitheemse (foreign) vocalen
besteed. De auteur gebruikt uiteraard de term leenfonemen’ niet, maar uit zijn
argumentatie valt een gedetailleerd beeld te vormen voor wat de problematiek van
ontleende segmenten betreft. Hij onderscheidt twee groepen: de [εε] van serre, de
[εu] van freule en de [
] van rose aan de ene kant, en de lange [i:], [y:], [u:] en de
nasale klinker in restaurant [ã] en enfin [ε ] aan de andere kant. Hij onderscheidt
de twee groepen met betrekking tot hun geïntegreerdheid. Volgens Moulton maken
de lange [ε:], [oe:] en [ :] deel uit van het Nederlandse foneemsysteem, hoewel ze
uiteraard niet dezelfde status hebben als de andere Nederlandse klinkers. Vanuit een
synchroon oogpunt vormen deze volgens Moulton dus geen leenfonemen, maar
inheemse (geïntegreerde) fonemen. In zijn argumentatie hanteert hij de volgende
drie criteria: (1) in hoeveel woorden komt de vocaal voor; (2) is de vocaal een imitatie
van het T2-segment of is de vocaal gebaseerd op een conventie; (3) komt de gegeven
klinker alleen in leenwoorden voor of bijvoorbeeld ook in onomatopeeën. Hij stelt
dat het gebruik van de eerste groep vocalen ([ε:], [oe:] en [ :]) geconventionaliseerd
is. Ten eerste komen ze in een groot aantal woorden voor (criterium 1), ten tweede
zijn ze conventionele markeerders van vreemdheid en geen imitaties van de
oorspronkelijke T2-uitspraak (criterium 2), ten derde komen ze ook in onomatopeeën
voor (criterium 3), bijvoorbeeld blèren [bl’ε:rə]. De andere groep ([i:], [y:], [u:],
[ε ], [
]) komt volgens Moulton in minder woorden voor (criterium 1), en
vertegenwoordigt veeleer imitaties van de oorspronkelijke T2-uitspraak (criterium
2), zodanig dat de sprekers ‘eerder Duits of Engels spreken dan Nederlands’ (Moulton
1962: 295-296). Moulton gaat er niet op in of deze klinkers ook in andere woorden
dan leenwoorden voorkomen. Vier bladzijdes verder schrijft hij echter wel dat de
hoge klinkers voor [r] fonetisch lang zijn (ibid.: 298). De indeling van Moulton wordt
samengevat in tabel 1.
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Tabel 1
Criteria

Groep 1 = deel van het
Groep 2 = geen deel van
fonologische systeem van het fonologische systeem
Nederlands
van het Nederlands
εε εu
rose

1. Het aantal woorden
waarin de klinker
voorkomt

serre, freule,

veel

i: y: u: ã ε intrige,
centrifuge, boom,
restaurant, enfin
weinig

2. Bepaald door conventie conventioneel
van T1 of imitatie van T2

imitatie

3. Kom t alleen in
leenwoorden voor

ja

nee, vgl. bleren
(onomatopee), [y :]
(tussenwerpsel)

Het is uiteraard speculatief om een één-op-één correspondentie te zoeken tussen
Moultons beschrijving en de leenfonemen. Desondanks is het duidelijk dat hij niet
alle ontleende klinkers onder dezelfde noemer laat vallen.

2.8. Van der Sijs (1996)
Van der Sijs (1996) is een van de belangrijkste bronnen voor leenfonemen. Volgens
de auteur zijn de leenfonemen aan het grote aantal Franse leenwoorden te danken.
Ze zijn namelijk ‘extra klanken in het Nederlands [...] die de norm van het
gestandaardiseerde Nederlands [vroeger] niet toeliet.’ (1996: 57). Verder hanteert
zij een definitie van Jan Posthumus: ‘min of meer gestandaardiseerde klanken
waarover de Nederlander kan beschikken voor de verzorgde uitspraak van
leenwoorden uit allerlei vreemde talen.’ (ibid.; Posthumus 1991). De criteria op basis
waarvan de leenfonemen van het Nederlands opgesomd worden zijn dus de volgende:
(1) klanken die oorspronkelijk afwezig zijn in de standaardtaal; (2) ze zijn min of
meer gestandaardiseerd; (3) ze worden gebruikt in de verzorgde uitspraak van
leenwoorden; (4) ze blijven vreemd, i.e. ‘dat ze bij inburgering door Nederlandse
fonemen kunnen worden vervangen’ (ibid.: 58). Op basis van deze criteria stelt Van
der Sijs een lijst van de Nederlandse leenfonemen op. Zij voegt bij elk foneem
voorbeelden uit het Frans, Engels en Duits toe. Zij noemt tien klinkers [ε:, :, oe:,
i:, u:, y:, ε ,
, oe , ã] zoals respectievelijk in crème, zone, oeuvre, remise, rouge,
centrifuge, timbre, bon ton, parfum, enfin, en drie medeklinkers [g, , ] zoals in
guillotine, chauffeur, gendarme.
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2.9. Kost (1990)
Deze bron wijkt in veel opzichten van de ander af. Het is namelijk een lexicon van
taalkundige termen. Onder het trefwoord ‘leenfonemen’ staat de volgende definitie:
‘klank die niet tot de systematiek van een bepaalde taal behoort, maar die met het
woord waarin het voorkomt uit een andere taal is overgenomen. In het Nederlands
is bijvoorbeeld de ‘g’-klank uit het Engelse ‘goal’ een leenfoneem. Leenfonemen
worden, over het algemeen althans, gedeeltelijk aangepast aan de eigen
klanksystematiek.’ (1990: s.v.) Op basis van deze definitie zijn de volgende criteria
af te leiden met betrekking tot leenfonemen: (1) behoren niet tot de systematiek van
de taal; (2) kunnen aangepast of vervangen worden.

2.10. Booij (1981), (1995)3
In Booij (1981) wordt niet veel aandacht aan leenfonemen besteed. Bij het beschrijven
van de klinkerruimte noemt hij de lange [ε:], [ :] en [ :] van serre, compôte en
freule respectievelijk als klinkers die alleen in Franse leenwoorden en in het suffix
-air voorkomen ‘en daarom wel als leenfonemen worden aangeduid’. (1981:19). In
de noten merkt hij nog op dat de [i:], [y:] en de [u:] niet alleen voor [r] voorkomen,
maar ook ‘als leenfonemen, in aan andere talen ontleende woorden als analyse,
centrifuge en cruise.’ (ibid.: 206). Bij de medeklinkers noemt hij de [š] van chocola,
[ž] van jury en de [ ] van franje die in leenwoorden en als allofoon van Nederlandse
fonemen voorkomen.
Ook in Booij (1995) wordt niet in detail ingegaan op de criteria op basis waarvan
bepaalde fonemen als leenfoneem worden aangeduid. De auteur schrijft dat ze
marginaal zijn en dat ze slechts in leenwoorden voorkomen. Hij noemt elf vocalen
waarvan de nasalen alleen in Franse leenwoorden voorkomen [i:, y:, u:, ε:, oe:, ε:,
a:, ε , oe ,
, ã] zoals in analyse, centrifuge, rouge, enquête, oeuvre, zone,
basketball, enfin, parfum, chanson, restaurant. Wat de medeklinkers betreft, beschrijft
hij de postalveolaire fricatieven [ , ε] van chique en jury als segmenten die in
leenwoorden voorkomen, maar hij voegt eraan toe dat deze ook als combinaties van
/s, z/ en /j/ opgevat kunnen worden. In de voetnoot maakt hij nog melding van de
uitheemse consonantclusters, de [d ] van jeep en de [t ] van chip die ook als
combinaties van /dzj/ en /tsj/ opgevat kunnen worden.
Het is moeilijk om op grond van zijn beschrijving tot een duidelijk beeld te komen
van de criteria met betrekking tot leenfonemen. We kunnen stellen dat leenfonemen
volgens Booij marginale segmenten zijn die ook in het inheemse systeem als allofoon
kunnen voorkomen en dus geen zelfstandige fonemen van het Nederlands
vertegenwoordigen.
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2.11. Collins & Mees (1996)
In Collins & Mees (1996) worden twee hoofdstukken aan marginale segmenten
gewijd. Bij de zogenaamde marginale klinkers worden de /ε:/, /oe:/, / :/ en de aan
het Frans ontleende /ε /, /ã/, /
/ beschreven. Er worden bij elk segment enkele
voorbeelden gegeven, zoals beige, rose, oeuvre, bulletin, genre, plafond. De schuine
haakjes wijzen erop dat deze klinkers zelfstandige fonemen zijn en geen allofonen.
Interessant is dat de lange [i:, y:, u:] niet worden beschreven als marginale klinkers,
ze komen immers als allofonen voor. De auteurs merken op dat in de frequentste
woorden deze marginale segmenten aangepast worden. Freule wordt bijvoorbeeld
als [fr’ølə] uitgesproken. De marginale consonanten zijn de /g/, de /zj/ ([ ]) en de
/dj/ ([d ]) van golf, genre, jazz. Zoals uit de verschillende haken blijkt, kennen
Collins & Mees geen fonemische waarde toe aan de fricatief en de affricaat. Net als
Booij beschouwen ze deze twee als combinaties van inheemse segmenten. In dit
kader wordt ook ingegaan op de grote variatie in de uitspraak van de leenfonemen.
Naast ‘marginaal’ wordt er echter geen criterium gehanteerd waarop de selectie van
leenfonemen gebaseerd zou kunnen zijn. Opmerkelijk is dat zowel bij de klinkers
als bij de medeklinkers de ontleende segmenten die in het inheemse systeem als
allofonen voorkomen onder de marginale leenfonemen niet worden genoemd. Hieruit
kunnen wij indirect de conclusie trekken dat voor Collins & Mees alleen die
segmenten leenfonemen zijn die in de inheemse segmentinventaris
(fonemen+allofonen) niet voorkomen.

2.12. Van Oostendorp (1996)
In zijn artikel onderzoekt Van Oostendorp het kenmerk ‘lengte’ en ‘gespannenheid’
in de Nederlandse klinkers. Hij besteedt een apart deel aan de leenfonemen van serre,
controle freule, team, centrifuge en rouge omdat in deze de twee kenmerken
gecombineerd zijn in tegenstelling tot de inheemse klinkers. Van Oostendorp
beargumenteert dat men deze segmenten niet zonder meer kan afdoen met het label
‘leenfoneem’ (1996: 16). Hij beargumenteert dat deze klinkers geen leenfonemen
zijn, maar echte onderdelen van het Nederlandse klinkersysteem. Op grond van De
Groot (1931), Van Wijk (1939) en Moulton (1962) geeft hij hiervoor de volgende
argumenten: (1) ze (vooral de [ε:] en de [ :]) komen in meer dan slechts een ‘handvol’
woorden voor; (2) ze zijn ook in een ‘overweldigend aantal (niet-Hollandse)
Nederlandse dialecten’ aanwezig (ibid.); (3) ze zijn geen ongewijzigde imitaties van
de oorspronkelijke T2uitspraak; (4) ze zijn sinds De Groots beschrijving nog steeds
stabiel in de taal. Van Oostendorp merkt verder nog op dat ‘deze klinkers in ieder
geval in het Standaard-Nederlands een enigszins uitzonderlijke status hebben’ (ibid.).
Uit de argumentatie van Van Oostendorp blijkt dus dat hij de fonetisch lange klinkers

Praagse perspectieven 5

151
[ε:, oe:, :, i:, y:, u:] niet meer als uitheems beschouwt. Volgens hem zijn deze
segmenten al geïntegreerd in het Nederlandse systeem en niet langer ‘leenfonemen’.
Aan de andere ontleende klinkers, zoals de nasale [ε ,
, ã, oe ], besteedt hij
geen aandacht.

2.13. Kooij & Van Oostendorp (2003)
De auteurs schrijven dat de plaats van de leenfonemen in het Nederlandse systeem
‘voor discussie vatbaar is’ (Kooij en Van Oostendorp 2003: 28). Ze voegen er later
aan toe dat de consonantische leenfonemen ‘meestal niet in de classificatie worden
opgenomen’ (ibid.). In het boek worden de volgende leenfonemen genoemd: [ :]
van zone, de [ε:] van gêne, de [oe:] van freule, de [ε ] van bulletin, de [ ] van
garage en de [g] van goal. Er zijn geen duidelijke criteria af te leiden uit de
beschrijving. Het is opmerkelijk dat de lange [i:, y:, u:] niet vermeld worden. We
concluderen hieruit dat deze blijkbaar niet als leenfoneem worden beschouwd, wellicht
omdat ze als allofonen ook in het inheemse systeem voorkomen. Zie tabel 2 ter
afsluiting van paragraaf 2.

Tabel 2: leenfonemen en hun kenmerken bij de besproken auteurs
auteur(s)

klinkers

De Groot
(1931)

: oe: ε:

Overdiep
(1937)

Eijkman
(1955)

voorbeeld

medeklinkers voorbeeld

kenmerken

rose, freule, ?
serre

chef jam,
oranje

-ontleend
-zeldzaam

oe: nasale
klinkers

freule

-

-

ontleend in
de correcte
uitspraak
van
ontleende
Fransche
woorden

ε:

serre,
carrière

(wordt
beschreven
alleen als
allofoon)

sjouwen,
sjachelen
meisje

- Uitheems

:

zone, rose,
Rhone,
kontrole

stellage

Cohen et al. ε: oe: : i: serre, freule, g (geen
Goethe
(1961)
u: (minder rose team, leenfoneem
vast
)
boom
verankerd )

marginaal
niet
incidenteel
deel van het
ABN
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ε:

Van den
ε:
Berg (1964)
Moulton
(1962)

: ə:

serre,
misere, rose,
fr-eule,
manoeuvre

-

niet-Nederlands

: oe:

crème, bête, freule, roze

-

- beschaafd

geïntegreerd εε εu

i: y: u:
[ε ] [

Van der Sijs ε:
(1996)
:
oe:
i:
u:
y:
ε
oe
ã

]

conventioneel
groot aantal
woorden.
komen in
andere
woorden ook
voor

serre freule
rose, Rhône,
zone,
controle

imitatie.
minder
aantal
woorden
komen in
ander
woorden niet
voor

intrige,
franchise,
expertise,
prestige,
centrifuge
enfin,
restauran.,
g
crème,
malaise, fair
controle,
zone, board,
corner,
oeuvre,
manoeuvre,
girl, service,
freule;
remise,
dealer,
team; rouge,
cruise, pool;
centrifuge,
prelude;
timbre;
bon-bon;
parfum;
enfin,
restaurant

guillotine,
goal, golf
Goehte;
chauffeur,
douche,
machine,
cash, sherry;
gendarme,
horloge
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Kost (1990)

g

Booij (1981) i:
(1995)
y:
u:
ε:
oe:
:
a:
ε
oe
ã
Collins en ε:
Mees (1996) oe:
:
ε
ã

goal

analyse,
centrifuge,
rouge,
enquête,
oeuvre,
zone,
basketbal.
enfin,
parfum,
chanson,
restaurant

chique jury

beige, bèta, g
zj ([ ])
scène,
dj ([d ])
prairie,
géne,
crèche,
militair rose,
zone,
contrôle,
corps,
garderobe,
loge oeuvre,
manoeuvre,
freule
bulletin;
genre;
plafond

golf, gala,
guerilla,
guillotine,
gletsjer,
gobelin,
goal, grill,
grapefruit,
leggings;
genre, geste,
journalist,
jus, beige,
Brezjnev,
jam jazz,
jingle,
jungle,
junkie,
jukebox,
jersey,
discjockey,
job Jimmy
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Van
Geïntegreerd!!! serre
Oostendorpc
controle
(1996)
ε:
freule team
:
centrifuge
oe:
rouge
i:
y:
u:

Kooij en
:
Van
ε:
Oostendorp oe:
(2003)
ε

zone gêne
freule
bulletin

Deze
klinkers zijn
geïntegreerd
en geen
leenfonemen:
ze komen in
veel
woorden
voor komen
ook in veel
Nlse
dialecten
voor ze zijn
geen
imitaties ze
zijn stabiel
g

garage goal - komen niet
voor als
allofoon

3. Wat zijn leenfonemen?
3.1. De kenmerken
In het vorige deel heb ik een overzicht gegeven van de vaak als ‘leenfoneem’
aangeduide ontleende segmenten die in de Nederlandse vakliteratuur voorkomen.
Bij elke bron heb ik tevens de verschillende kenmerken van deze segmenten
opgesomd. In dit deel probeer ik op basis van de kenmerkenlijst bruikbare criteria
te verzamelen, zodat er een eenduidige definitie van de term ‘leenfoneem’ gegeven
kan worden. Mijn uitgangspunt bij de selectie van de criteria is dat ze aan twee
voorwaarden moeten voldoen: (1) ze moeten eenduidig zijn; (2) ze moeten empirisch
valide zijn. Ziehier de samenvattende lijst van de criteria die in de onderzochte
bronnen met betrekking tot leenfonemen gehanteerd worden. In de lijst worden de
kenmerken die in meerdere vormen en/of bij meerdere auteurs verschijnen slechts
een keer vermeld. Leenfonemen:
- zijn ontleend
- maken deel uit van de Nederlandse standaardtaal
- zijn marginaal
- zijn geconventionaliseerd, niet incidenteel (geen echte imitaties van T2 uitspraak)
- komen in de verzorgde uitspraak van leenwoorden voor
- kunnen aangepast worden
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- komen in andere woorden dan leenwoorden wel/niet voor
- horen niet tot de systematiek van de taal
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Uit de lijst wordt duidelijk dat de kenmerken waarmee leenfonemen in de vakliteratuur
gekarakteriseerd worden, verre van eenduidig zijn. In wat volgt neem ik de kenmerken
een voor een onder de loep met als doel na te gaan welke geschikt zijn voor de
definiëring van de term ‘leenfoneem’.

3.2. Leenfonemen zijn ontleend
Dit kenmerk is evident. Het gaat om segmenten die aan een andere taal ontleend zijn.
De term ‘ontleend’ moet in ruime zin opgevat worden. Het gaat om segmenten die
als deel van een leenwoord in de Nederlandse taal verschijnen. Als wij echter het
kenmerk toepassen op de [u:] van vloer en rouge, dan wordt het duidelijk dat er nog
een precisering nodig is. Beide woorden bevatten namelijk dezelfde fonetisch lange
[u:]. In vloer is het echter een allofoon van de fonetisch korte gespannen /u/, terwijl
de [u:] in rouge ontleend is. Men kan dus niet zeggen dat de [u:] in het Nederlands
ontleend is, aangezien het al aanwezig is als allofoon. Het criterium moet dus op de
volgende manier geformuleerd worden: leenfonemen zijn ontleend en als foneem
afwezig in het Nederlands. Als zo'n segment geïntegreerd wordt, ontstaat er een
nieuw fonologisch contrast in de taal.

3.3. Leenfonemen maken deel uit van de Nederlandse Standaardtaal
Dit is duidelijk een kenmerk dat ook empirisch getest kan worden. Als een ontleend
klanksegment in het taalgebruik van een standaardtaal sprekende sociale groep
voorkomt, dan kan met recht gezegd worden dat dit segment tot de standaardtaal
behoort. Uit het onderzoek van Van Velde & Van Hout (2002) blijkt bijvoorbeeld
dat de [g] in de uitspraak van docenten Nederlands in het hele taalgebied voorkomt.
Dit segment maakt dus deel uit van de standaardtaal. Aan de andere kant maakt de
Engelse stemloze interdentale fricatief [ ] geen deel uit van de Nederlandse
Standaardtaal. Het is duidelijk dat dit met het kenmerk ‘niet-incidenteel’ samenhangt.
Het houdt namelijk in dat de woorden niet alleen incidenteel worden gebruikt door
enkele tweetaligen, maar dat ze behoren tot de woordenschat van de eentalige (ten
opzichte van de taal waaraan het woord ontleend is) taalgebruiker. Om met Van
Coetsem (1988) te spreken maken deze woorden niet alleen deel uit van de talige
boodschap maar ook van de code. Een incidenteel gebruikt Hongaars woord met een
imitatie van de Hongaarse uitspraak bevat dus geen leenfonemen. Dit criterium helpt
‘imitatieklanken’ en gestandaardiseerde klanken te onderscheiden. Met behulp van
dit criterium kan men echter geen onderscheid maken tussen inheemse segmenten
en ontleende segmenten, bijv. de [ ] van dom en de [ :] van rose, aangezien beide
segmenten deel uitmaken van de standaardtaal.
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3.4. Leenfonemen zijn marginaal
Bij de bespreking van Cohen et al. (1961) heb ik er al op gewezen dat de term
marginaal zeer problematisch is. Ik probeer hier een aantal mogelijke variëteiten van
marginaliteit te bekijken.
- Marginaal = weinig gebruikt.
Het is een empirisch testbaar kenmerk, hoewel het testen lastig is. De eenduidigheid
blijft betwistbaar. De termen ‘veel’ en ‘weinig’ zijn geen absolute waarden. Veel
van de ontleende segmenten komen bijvoorbeeld in frequente woorden voor, zoals
de [ ] in journalist die we in de CGN Totalph database 114 keer aantreffen. Andere
zijn zeer zeldzaam, zoals freule dat maar een keer voorkomt in de database. Het is
duidelijk dat frequentie de integratie van een segment sterk kan beïnvloeden, er kan
echter geen absolute grens getrokken worden tussen frequent en niet-frequent.
- Marginaal = komt in weinig woorden voor.
Dit is ook een lastig testbaar criterium. Er is echter - net als bij individuele
frequentie - geen grens te trekken tussen weinig en veel. Bovendien zijn er ontleende
segmenten die in heel veel woorden voorkomen, en andere in slechts enkele. De
lange [ε:] in het suffix -air komt bijvoorbeeld in 534 woorden voor in de GVD, terwijl
de [oe:] van freule alleen in oeuvre, manoeuvre en freule verschijnen.
- Marginaal = niet standaard.
Dit kan ook niet van toepassing zijn. Ik heb er hierboven al op gewezen dat veel
woorden met een ontleend segment met dat segment alleen in de standaardtaal
voorkomen, bijv. centrifuge met een lange [y:].
- Marginaal = tot de periferie van het taalsysteem behorend.
Dit is waarschijnlijk de juiste interpretatie van marginaliteit. Toch is het moeilijk
definieerbaar. Als wij het taalsysteem in verschillende lagen verdelen op de manier
van Itô en Mester (1995), dan bevinden ontleende segmenten zich inderdaad
waarschijnlijk aan de rand van het taalsysteem. Er bestaat echter geen empirische
test waarmee het taalcontinuüm in rand en periferie verdeeld kan worden.
Het criterium ‘marginaal’ is dus niet eenduidig genoeg om er de leenfonemen mee
te kunnen definiëren. In mijn definitie laat ik het dan ook buiten beschouwing.
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3.5. Leenfonemen zijn geconventionaliseerd
Dat wil zeggen dat ze niet incidenteel zijn, maar gebonden aan een bepaalde traditie,
een soort correspondentie tussen een T2-element en zijn T1-pendant. Zo
correspondeert in het Nederlands een oorspronkelijk korte Franse [ε] meestal met
een lange [ε:] in Franse leenwoorden, vgl. fr. serre [SER] met nl. serre [s'ε:rə]. Dat
houdt ook in dat leenfonemen soms niet op de T2-uitspraak lijken of niet de beste
mogelijke weergave zijn van de originele uitspraak. Het testen van dit criterium is
minder lastig dan dat van marginaliteit. Als een bepaald uitheems segment altijd met
hetzelfde inheemse segment ontleend wordt, dan kan men over een conventie spreken,
vgl. het voorbeeld hierboven met de Franse [ε]. Het heeft uiteraard veel te maken
met het leenwoord zelf, of het zelf in het lexicon opgenomen is. Het conventionele
criterium is belangrijk om incidenteel voorkomende klanksegmenten van consequent
in de standaardtaal opgenomen segmenten te kunnen onderscheiden.

3.6. Leenfonemen zijn min of meer gestandaardiseerd
Dit kenmerk is eigenlijk een andere formulering van het conventionele kenmerk en
het kenmerk van standaardisering. Toch gaat het hier om een ander aspect. Het is
duidelijk dat het om het proces van het zich aanpassen aan of inburgeren in het
inheemse taalsysteem gaat: hoe meer aangepast of ingeburgerd, hoe meer standaard.
Leenfonemen zijn echter niet volledig aangepast of geïntegreerd, want dan zouden
ze de eigenschap ‘leen’ verliezen en inheemse fonemen worden die uit een puur
synchrone invalshoek niet meer van de andere fonemen te onderscheiden zijn. Het
kenmerk van standaardisering is bijgevolg een complementaire eigenschap met
betrekking tot ‘marginaliteit’. De eerste benadrukt de gelijkenis, de tweede het anders
zijn. Het is duidelijk dat deze twee kenmerken eigenlijk de paradoxale situatie van
ontleende segmenten weergeven. Het zijn segmenten die zich van de rand van het
taalsysteem een weg trachten te banen naar het centrum. Hoewel opgenomen in het
taalsysteem, blijven ze anorganisch. Niettemin is dit kenmerk niet objectief en kan
empirisch niet bewezen worden. Er bestaat geen methode voor het meten van de
graad van standaardisatie.

3.7. Leenfonemen komen in de verzorgde uitspraak van leenwoorden voor
Dit criterium is eigenlijk een andere versie van het conventionele kenmerk. Er is
misschien een verschil, namelijk dat de verzorgdheid ook een stilistisch aspect heeft,
terwijl conventies neutraler zijn. Ik laat dit criterium buiten beschouwing en gebruik
in plaats daarvan de term ‘conventie’.
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3.8. Leenfonemen komen in andere woorden dan leenwoorden wel/niet
voor
Er valt een onderscheid te maken tussen ontleende segmenten die tevens voorkomen
in inheemse woorden, vgl. de lange [ε:] van serre in het klanknabootsende woord
blèren [bl’ε:rə], of de lange [y:] van centrifuge in vuur en segmenten die geheel
afwezig zijn in het inheemse systeem, bijv. de nasale [ã] van croissant [kruas'ã]
ontleend aan het Frans. Segmenten die al op de een of andere manier (onomatopee,
allofoon) aanwezig zijn in het inheemse systeem, lijken meer kans te hebben om
geïntegreerd worden. Volgens Van Coetsems (1988) hebben ontleende segmenten
die slechts de distributie van het inheemse systeem veranderen (phonological
redistribuiton), meer kans op integratie dan segmenten die geheel nieuw zijn
(phonological importation). Hoewel we hier op een interessant kenmerk van ontleende
segmenten stuiten, vormt het echter geen criterium op basis waarvan de leenfonemen
gedefinieerd kunnen worden. Onder de in de vakliteratuur gevonden voorbeelden
vinden we immers zowel segmenten die al aanwezig zijn in het Nederlandse
klanksysteem, bijv. team [i:] -vlier [i:], als segmenten die in het systeem niet
voorkomen, zoals [
] chanson.

3.9. Leenfonemen horen niet tot de systematiek van de taal
Dit is een moeilijk interpreteerbaar kenmerk. De essentie ervan komt overeen met
het kenmerk ‘marginaal’ en met de keerzijde van het kenmerk ‘min of meer
gestandaardiseerd’. Hier wordt het feit beklemtoond dat ontleende segmenten vaak
anorganisch zijn. Er zijn bijvoorbeeld weinig of geen fonologische processen die
dergelijke segmenten betreffen. Dit kenmerk kan dus niet als criterium gebruikt
worden bij de definitie van leenfonemen.

3.10. Leenfonemen kunnen aangepast worden
De mogelijkheid tot aanpassing is een duidelijk en een goed testbaar kenmerk. Het
is eigenlijk een concretere variant van twee reeds genoemde kenmerken, namelijk
dat leenfonemen niet tot de systematiek van de taal horen en dat leenfonemen min
of meer gestandaardiseerd zijn. In tegenstelling tot deze laatste, is het onderhavige
kenmerk eenduidig. Als een segment buiten het systeem staat, zoals een geïmiteerde
buitenlandse klank in een incidenteel gebruikt leenwoord, dan kan het niet aangepast
worden. Het heeft namelijk geen functie, noch in de talige boodschap noch in de
grammatica van de taal (Van Coetsem 1988). Aan de andere kant is het zo dat als
een segment niet vreemd meer is, het vanuit een synchrone invalshoek geïntegreerd
is in het systeem. Leenfonemen zijn die segmenten die noch volledig vreemd zijn,
noch volledig
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geïntegreerd. Ze maken met andere woorden deel uit van de talige boodschap, maar
niet van de code, de grammatica. Ze zijn als het ware onderweg van de buitenkant
naar de binnenkant van de taal. Het belangrijkste teken van taalverandering is
taalvariatie. Dit geldt ook voor leenfonemen. Het bestaan van deze variatie maakt
dat de progressieve integratie van leenfonemen empirisch testbaar wordt. Als een
ontleend segment geen variatie vertoont, dan is het of geïntegreerd in het inheemse
systeem, of geadapteerd, i.e. vervangen door een inheems segment. Variatie is dus
een belangrijk criterium bij de definitie van leenfonemen.

3.11. De bruikbare criteria en de definitie
In dit deel heb ik de in de vakliteratuur gevonden kenmerken geanalyseerd. Uit de
analyse is gebleken dat er drie bruikbare criteria overblijven voor het definiëren van
leenfonemen, namelijk:
1. leenfonemen zijn ontleend
2. leenfonemen zijn geconventionaliseerd
3. leenfonemen kunnen aangepast worden, d.w.z. variatie vertonen.
Op basis van deze criteria formuleren wij nu de volgende definitie: leenfonemen zijn
geconventionaliseerde, ontleende klanksegmenten die binnen het fonologisch systeem
van de Nederlandse standaardtaal een potentieel nieuw contrast dragen, waarbij ze
onderhevig zijn aan variatie. In de laatste paragraaf probeer ik op basis van deze
definitie de Nederlandse leenfonemen te identificeren.

4. De leenfonemen van het Nederlands
In deze paragraaf ga ik na welke segmenten voldoen aan de hierboven geformuleerde
definitie. Ik presenteer eerst een lijst met de potentiële leenfonemen (tabel 3). Alle
segmenten in de lijst voldoen aan de criteria ‘ontleend’ en ‘geconventionaliseerd’.
De segmenten worden op basis van het criterium ‘variatie’ onderscheiden. Ten slotte
vat ik de resultaten in tabel 3 samen. In de linkerkolom zijn de ontleende segmenten
samengevat. Bij elk segment worden voorbeelden gegeven uit verschillende talen,
vooral uit het Frans, Engels en Duits. In de rechterkolom zijn de alternatieve
uitspraakvarianten vermeld. De grijze cellen met de vraagtekens duiden aan dat bij
het gegeven segment de variatie beperkt is tot een klein aantal woorden of dat de
variatie niet tot de standaardtaal behoort. De kaders in vette lijnen bevatten de
segmenten die - in principe - geen variatie vertonen. We wijzen
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erop dat de gegevens in de rechterkolom met enige voorzichtigheid beschouwd
moeten worden.

Tabel 3: de potentiële leenfonemen van het Nederlands
segment

In leenwoorden

Alternatieve
uitspraakvariant
(geadapteerde) uitspraak

i:

analyse [anal'i:zə] < Fr.
keeper [k'i:pər] < Eng.

?
[k'i:pər]

y:

centrifuge [sεntrIfy: ə] < Fr.

u:

rouge [r'u: ə] < Fr. blues [blu:s] < Eng.

ε:

enquête [aηk'ε:tə] < Fr.
militair [milit'ε:r] < Fr. fair
[fε:r] < Eng.

oe:

oeuvre ['oe:vrə] < Fr. freule [øvrə]
?
[fr'oe:lə] < Du

:

[zonə] in België ook
zone [z' :nə] < Fr.
baseball [b'ezb :l] < Eng. [b'ezbdl] [tr mb'onə]
trombone [tr mb' :nə] <
It,

a:

basketbal [b'a:skədbal] <
Eng.

in België ook [b'askεdbal]

ε

bassin [bas'ε ] < Fr.

[bas'εn]

oε

parfum[parf'oε ] < Fr.

[parf m]

plafond [plaf'
] < Fr.
baton [bat'
] < Fr.

[plaf' n(t)] [bat' n]

ã

restaurant [rεst r'ã] < Fr. [rεst r'ant] [kr(u)as'an(t)]
croissant [kruas'ã] < Fr.

g

goal [gol] < Eng.

[kol] in België ook [ ol]

oranje [or'a ə] champagne [ amp'a ə]
chanson [ ans' n] < Fr. in Nederland [sans' n]
goulash [g'ula ] < Hong. [g'ulas]
shampoo [ ampo] < Eng.
jury [ 'yri] < Fr. gêne
[ 'ε:nə] < Fr.

-
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checken [t 'εkə] < Eng.
gletsjer [xl'εt ər] < Du.

-

d

jam [d εm] job [d

jam [ εm]
?

p]
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Afgezien van de nasale klinkers, de [ ] en de [g] die in het onderzoek van Van Velde
& Van Hout (2002) voorkomen, zijn de voorbeelden gebaseerd op de transcriptie
van de GVD, Heemskerk & Zonneveld (2000) en persoonlijke observatie. Verder
onderzoek is nodig naar de uitspraakvariatie in leenwoorden om de gegevens in deze
kolom te verifiëren. Uit de tabel kunnen wij de volgende voorzichtige conclusies
trekken:
(1) De lange [y:], [u:] en [ε:] en de [ ], [t ] en de [ ] kennen geen alternatieve
uitspraak in de standaardtaal. Dat wil zeggen dat ze geen leenfonemen meer zijn. Ze
zijn geïntegreerd. Het is duidelijk dat ze veel minder frequent zijn dan de meeste
inheemse fonemen, toch moeten ze vanuit een synchroon oogpunt tot de inheemse
fonemen gerekend worden.
(2) De [i:], [ε:] en de [d ] vertonen ook heel weinig variatie. De variatie bij deze
segmenten lijkt onderhevig te zijn aan lexicale diffusie. De plaats van deze segmenten
is dus moeilijk te bepalen. Verder onderzoek moet uitwijzen in welke richting ze
zich gaan ontwikkelen: naar integratie of naar adaptatie.
(3) De [ :, a:, ε , o ,
, ã, g, ] zijn de eigenlijke leenfonemen van het
Nederlands. De meerderheid van deze segmenten is verwisselbaar of op basis van
de spelling, bijv. parfum [parf' m], of op basis van fonetische gelijkenis chanson
[sans' n].
Tabel 4 geeft een overzicht van de stand van zaken, de positie van de leenfonemen
en de geïntegreerde ontleende segmenten in het taalsysteem. De tabel is gebaseerd
op Van Coetsem (1988: 16). De linkerkolom representeert de imitatie van vreemde
elementen. Dit zijn incidenteel geciteerde woorden in de T1-communicatie. De
tweede kolom in het midden is de plaats van de leenfonemen. Omdat ze regelmatig
(vgl. geconventionaliseerd) gebruikt worden in de communicatie, maken ze deel uit
van de taalcode, de boodschap, maar zijn niet geïntegreerd in de grammatica, de code
van de taal. Typisch voor deze segmenten is dat ze variatie vertonen met een
geadapteerde vorm, bijvoorbeeld [ε ] [εN]. De derde kolom representeert het
inheemse klanksysteem. De segmenten vertonen geen variatie.4 Ze maken deel uit
van zowel de talige boodschap als van de code.
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Tabel 4: de plaats van leenfonemen
Functioneel in de ontvangende taal
Imitatie van T2 uitspraak Gebruik: deel van de
BOODSCHAP van T1

Integratie deel van de
CODE van T1

uitheemse klanken

LEENFONEMEN

inheemse fonemen

-

vertoont variatie

Vertonen geen variatie
Geïntegreerd
y: - centrifuge, prelude
u: - rouge, cruise
ε: - serre, scène, -air
- horloge, stellage
- checken, gletsjer

t

- oranje, champagne
Geadapteerd(e versie)
i: - analyse, intrige

i

y: - centrifuge, prelude

y
o

: - zone, roze

T2 UITSPRAAK

a: - basketball

a/a

oe: - freule, oeuvre

ø

ε
oe

εN

- enfin, timbre
- parfum

N

- chanson, plafond

N

ã - genre, restaurant

aN

g - goal, guillotine

x/k
s

- chique, sjouwen
d

- jam, job

-

niet-uitheems continuüm
Kan aangepast worden aan het systeem van de
ontvangende taal

5. Conclusie
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In dit artikel heb ik de plaats van ontleende klanksegmenten in het Nederlands
behandeld. Uit de analyse van de vakliteratuur is gebleken dat ze vaak op zeer
uiteenlopende manieren worden beschreven en dat het begrip ‘leenfoneem’ slecht is
afgebakend. Op basis van de in de vakliteratuur verzamelde kenmerken heb ik
geprobeerd een zo eenduidig mogelijke definitie te formuleren. Bij het afbakenen
van ‘leenfonemen’ speelt het begrip ‘variatie’ een cruciale rol. Op basis van de
definitie heb ik aangetoond dat een aantal ontleende segmenten reeds geïntegreerd
zijn, namelijk de segmenten [y:, u:, ε:, , t , ]. Vanuit een synchroon oogpunt
kunnen deze niet meer als leenfoneem betiteld worden. Het
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moet echter beklemtoond worden dat verder onderzoek naar uitspraakvariatie nodig
is om deze bevindingen empirisch verder te onderbouwen.
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Eindnoten:
1 Het kenmerk ‘helder’ staat voor gespannen, ‘dof’ komt overeen met ongespannen, en de term
‘verandering van kleur’ duidt een diftong aan.
2 D.w.z. dat er heel weinig minimale paren te vinden zijn zoals crème [krε:m] - krem [krεm] en
bête [bε:t] - bed [bεt]; corps [ko:r] - Cor [kor].
3 Aangezien er geen essentiële veranderingen zijn in deze twee boeken van Booij wat de
behandeling van leenfonemen betreft worden ze in dezelfde paragraaf beschreven.
4 Variatie komt ook voor binnen het inheemse systeem, maar dan tussen twee of meer inheemse
segmenten, bijv. koningin [konIŋIn] [konIxIn].
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Vertalen als communicatie tussen de werelden van taal en cultuur.
De Passievrucht in de Poolse vertaling
Katarzyna Tryczyńska
Universiteit van Wroclaw
Samenvatting
Aan de hand van een vergelijking van de roman De Passievrucht van Karel
Glastra van Loon met zijn Poolse vertaling behandel ik de kwestie van de
(on)vertaalbaarheid van Nederlandse culturele elementen. Op basis van
een analyse van de door de Poolse vertaalster gehanteerde
vertaalstrategieën, probeer ik te laten zien in welke mate de couleur locale
van de Nederlandse roman in het Poolse taallandschap is doorgedrongen.
Autorka srovnává román “De Passievrucht” spisovatele Karel Glastra
van Loon s překladem do polštiny. Na základě tohoto srovnání rozebírá
otázku možnosti a nemožnosti překladu nizozemských kulturnich elementů.
Zabývá se analýzou překladatehkých strategií polské překladatelky a
pokouši se ukázat do jaké míry mistni kolorit nizozemského románu pronikï
do polské jazykové roviny.
In dit artikel staat de kwestie van (on)vertaalbaarheid van Nederlandse culturele
elementen die in literaire werken voorkomen centraal. De aandacht is hier gericht
op elementen die specifiek voor een bepaald cultuurgebied zijn en deel van een
stereotiep nationaal bewustzijn uitmaken. Daarnaast wordt gepoogd de correlatie
tussen taal en cultuur te presenteren. Ik wil dus ingaan op de vertaalkeuzes met
betrekking tot onder andere Nederlandse eigennamen, toponiemen, sociaal-culturele
begrippen, neologismen, leenwoorden. Aan de hand van een analyse van de
vertaalstrategieën, die de Poolse vertaalster van De Passievrucht, Ewa
Jusewicz-Kalter, heeft gehanteerd, probeer ik aan te tonen in welke mate de couleur
locale van de Nederlandse roman in het Poolse taallandschap is doorgedrongen.
Tegelijk wil ik onderstrepen dat ik hier meer een beschrijving van de in de genoemde
vertaling aangetroffen verschijnselen en de invloed daarvan op de ‘gestalte’ van de
doeltekst ten doel heb dan een kritiek.
‘Vanuit teleologisch oogpunt is vertalen een communicatief proces: het doel van
vertalen is de anderstalige lezer te laten delen in de informatie die in het origineel
besloten ligt’ (Levý 2004: 135).
Interessant is hier een constatering van Jan Ożdżyński, één van de Poolse theoretici
van de cognitieve liguïstiek, die een driesoortig verband legt tussen taal en cultuur:
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- taal maakt deel uit van de cultuur;
- taal is een middel van kennismaking met de cultuur alsook een
interpretatie-instrument van culturele patronen en culturele realiteit, een
instrument dat de manieren van conceptualisatie, structurering en categorisatie
bevordert en bepaalt;
- taal is een cultuurvormend middel. Het fungeert als basis voor culturele
transmissie, die als een proces van overdracht van het culturele erfgoed begrepen
wordt (Ożdżyński 2002: 85).
Beschouwen we dan het bovenstaande in een multilinguale context, dan kunnen we
de opvatting van Robyns aanhalen: ‘vertaling is een confrontatie met het andere, met
dat wat niet “het onze” is’ (Robyns 2004: 197). Deze confrontatie wordt juist door
de taal bevorderd. Robyns ziet het als een onmisbaar element in het opbouwen van
een eigen culturele identiteit en tegelijk als een bedreiging daarvoor. In het
vertaalproces worden immers vreemde elementen als het ware geïmporteerd naar de
werkelijkheid van de doeltaal. Men zou zich kunnen afvragen: hoe en in welke mate
deze vreemde elementen in de doeltaal en doelcultuur doordringen, en of het überhaupt
mogelijk is ze naar een ander taallandschap over te brengen. Hier komen we dus op
de kwestie van (on)vertaalbaarheid. Afgezien van enkele uitzonderingen, zijn de
meeste vertaaltheoretici het er met elkaar over eens dat er twee bronnen van een
betrekkelijke onvertaalbaarheid bestaan, namelijk: verschillen in cultuur en in taal
(verg. Hejwowski 2004: 71).
Cultuur openbaart zich meestal op elk niveau van een literair werk, dat wil zeggen
zowel in de microstructuur als in de macrostructuur. In de microstructuren (waaronder
zinnen of tekstfragmenten begrepen worden) vinden we culturele verwijzingen in
de vorm van persoonsnamen, namen van culinaire producten, gewoontes, geografische
begrippen, alsook de denkwijze die zich impliciet of expliciet in de opvattingen en
in het gedrag van de personages manifesteert. In de macrostructuur wordt de cultuur
vertegenwoordigd door de algemene strekking van een literair werk, door het feit
dat er een verhaal in het kader van een traditioneel genre wordt verteld, door de
aanwezigheid van motieven die in andere teksten terug te vinden zijn alsook door
stilistische ontleningen en specifieke allusies (Skibińska 1999: 57).
De aanduiding ‘culturele elementen’ wordt in het onderhavige artikel afgewisseld
met de term ‘realia’ en behoeft nadere uitleg. In principe kunnen alle elementen van
een literair werk als cultureel gezien worden. Taal is immers onderdeel van cultuur.
We nemen hier echter alleen die elementen van de tekst in beschouwing die op een
specifieke manier met de cultuur van het land verbonden zijn, de zogenaamde realia.
Vanuit een vertaalwetenschappelijk oogpunt veroorzaakt de culturele specificiteit
van deze elementen problemen. Het gaat om eigennamen (met uitzondering van deze
namen die al goed in de doelcultuur bekend zijn), toponiemen (Waddeneilanden),
sociaal-culturele
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begrippen (hagelslag, coffeeshop), institutionele begrippen (HEMA), historische
begrippen (Tachtigjarige Oorlog), eenheidsbegrippen (pond, kwartje), gewoontes
(culinaire traditie, feesten), allusies (op literatuur, geschiedenis, muziek, beeldende
kunsten).
Een van de bekendste Poolse vertaaltheoretici, Olgierd Wojtasiewicz, noemt het
gebruik van dergelijke elementen erudiete allusies, waarbij eruditie als kennis van
bepaalde feiten gezien wordt (zie verder: Wojtasiewicz 1957: 7778). Zijns inziens
kunnen de allusies van de auteur alleen door de ontvangers van de brontekst volledig
begrepen worden, en is het dus plausibel dat ze in vertaalde teksten soms nauwelijks
en soms helemaal niet meer zijn terug te vinden. De vertaler kan ze eventueel
uitleggen, maar de verwoording ervan in de doeltaal zal vrijwel nooit dezelfde
associaties oproepen. Dat verschil in de waarneming leidt tot uitspraken van sommige
vertaaltheoretici over absolute onvertaalbaarheid van sterk cultuurgeorienteerde
teksten. Op dergelijke extreme opvattingen gaat Hejwowski wat dieper in (verg.
Hejwowski 2004: 72). Ik ga hier echter uit van een minder extreem standpunt.
Daarvoor haal ik de woorden van Karl Dedecius, de belangrijke vertaler en
bemiddelaar van de Poolse literatuur aan: ‘[...] degene die de vertaalbaarheid van
een kunstwerk negeert, negeert eo ipso de leesbaarheid ervan. Lezen is immers ook
vertalen’ (Dedecius 1974).1
Naar mijn gevoel zijn uitspraken over absolute onvertaalbaarheid een resulaat van
te vergaande verwachtingen. Vanzelfsprekend is dat de gewaarwoordingen van
mensen die tot verschillende naties horen niet identiek kunnen zijn want ook binnen
één samenleving, dat wil zeggen tussen de in dezelfde cultuur opgevoede mensen,
kunnen de reacties uiteenlopend zijn. De communicatie is immers altijd gedeeltelijk
De relativiteit ervan berust op het feit dat we elkaar slechts in zeker opzicht, min of
meer begrijpen. Dit neemt niet weg dat de communicatie bevredigend kan zijn en
ondanks het verlies van een deel van de informatie toch plaatsvindt. Dit verlies treedt
ook op in de vertaalactiviteit.
Zoals eerder opgemerkt, zit de betrekkelijke onvertaalbaarheid ook in de taal zelf,
met name als het gaat om bronteksten die sterk ‘gelardeerd’ zijn met specifieke
constructies die tegelijkertijd een belangrijke rol vervullen. De volgende elementen
kunnen een betrekkelijke onvertaalbaarheid en zekere vertaalproblemen veroorzaken:
vaste uitdrukkingen, neologismen, leenwoorden, woordenspel en metaforen,
diminutieven, vulgarismen en afkortingen. Hier is bijgevolg sprake van keuzes maken
en - wat onlosmakelijk ermee samenhangt van verlies, dit verlies tracht men door
middel van bepaalde vertaalstrategieën, voor zover het mogelijk is, te voorkomen.
Elke vertaler heeft weieens te maken met teksten of passages waarbij hij niet kan
vertrouwen op linguïstische normen en conventies en waarbij de standaardconstructies,
collocaties of specifieke idiomatische uitdrukkingen van de brontaal, die op het eerste
gezicht wel aanvaardbaar lijken te zijn, bij nader inzien niet geschikt zijn voor het
opstellen
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van een bepaalde doeltekst. Om te laten zien hoe deze elementen vertaald worden,
ga ik een classificatie van verschillende vertaalstrategieën hanteren, zonder te
pretenderen hier definitieve oplossingen te geven. De inspiratiebron ervoor vind ik
in verschillende voorstellen van andere wetenschappers (Grit 2004: 281; Hejwowski
2004: 76). Met behulp van deze classificatie wil ik aan de hand van de comparatieve
analyse van De Passievrucht en de Poolse vertaling van deze roman eerst de
gehanteerde vertaalstrategieën presenteren om er vervolgens proberen achter te komen
in welke mate de couleur locale van de oorspronkelijke tekst behouden is gebleven.
In de analyse heb ik de volgende classificatie van vertaalstrategieën alsook
combinaties van vertaalstrategieën van Grit toegepast:
1. Handhaving - deze strategie houdt in dat de brontaaluitdrukking in de doeltaal
ongewijzigd blijft. De woorden kunnen eventueel aan de orthografische,
fonetische of morfologische normen aangepast worden. Soms plaatst de vertaler
ze tussen aanhalingstekens om aan te tonen dat er sprake is van een vreemd
element (bijv. Sinterklaas).
2. Handhaving+Omschrijving - deze combinatie van vertaalstrategieën is zonder
meer veiliger dan de voorgaande. Hier voegt men een omschrijving aan de
ongewijzigde brontaaluitdrukking toe waardoor de ontvanger bepaalde elementen
van de brontekst meestal kan reconstrueren (De Telegraaf konserwatywna gazeta
‘De Telegraaf’ / the conservative daily paper ‘De Telegraaf’).
3. Leenvertaling - de brontaaluitdrukking wordt letterlijk vertaald. Dit is mogelijk
als het een samenstelling is van in de doeltaal voorkomende eenheden
(margaryna Palma - palmmargarine; Staten-Generaal - Stany
Generalne/States-General).
4. Leenvertaling+Omschrijving - deze combinatie van vertaalstrategieën lijkt op
de voorgaande strategie. De omschrijving verschijnt meestal in de vorm van
een voetnoot of een beknopt commentaar in de tekst. Het is een bevredigende
oplossing van een vertaalprobleem als de omschrijving duidelijk en waarachtig
is (Raad van State - The Council of State, the senior advisory board to the
Crown).
5. Erkend Equivalent (Benadering) - hier wordt een bestaande min of meer
overeenkomende doeltaaluitdrukking gebruikt. Het is een gebruikelijke techniek
bij het vertalen van namen van organisaties, staats- of burgerlijke instellingen,
sommige geografische begrippen alsook titels van literaire werken. De
semantische inhoud is minder relevant dan de situatietekening. (Hoge Raad
Supreme Court; besloten vennootschap - spólka z ograniczoną
odpowiedzialnością/private limited company).
6. Functioneel Equivalent (Adaptatie) - de functie van de doeltaaluitdrukking staat
bij deze strategie centraal. Bepaalde verschijnselen, namen, begrippen, etc.
worden hier vervangen door verschijnselen, namen, etc. die in de doelcultuur
bekend zijn (V&D-Galeria Centrum/Woolworth).
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7. Hyperoniem (Kernvertaling) - hier gebruikt de vertaler een woord waarvan de
betekenis die van een ander woord insluit. Het gebruik van deze strategie is
echter niet wenselijk omdat alleen de kern van de betekenis wordt weergegeven
en een deel van de broncultuur verloren gaat. Het is gerechtvaardigd als er geen
equivalent in de doeltaal te vinden is en als het betreffende element tegelijkertijd
niet van groot belang voor de tekst is (postcodeloterij - loteria/lottery).
8. Omschrijvend equivalent (Omschrijving of definiëring) - bij deze strategie wordt
de brontaaluidrukking vervangen door een omschrijving of definitie. Deze
strategie kan uitsluitend worden toegepast in gevallen waar het element uit de
brontekst maar één keer/enkele keren voorkomt en bovendien niet erg belangrijk
is (hagelslag - czekoladowa posypka do kanapek/chocolate sprinkles used as
sandwich filling).
9. Weglating - deze strategie vormt een noodoplossing als er geen andere
mogelijkheden zijn. In de literaire vertaling wordt het meestal afgewezen. Het
mag gebruikt worden wanneer de denotatie voor de doelgroep niet relevant is.
Als de vertaler het tekstdoel in aanmerking neemt, is de keuze van
vertaalstrategieën die hij gaat toepassen verbonden met een ander belangrijk
vertaaldilemma: moet de vertaling naturaliserend of exotiserend zijn? Met andere
woorden: moet men het vreemde aan de doelcultuur aanpassen, ofwel moet men
de doelcultuur aan het vreemde aanpassen? In het eerste geval voldoet de
doeltekst aan de in de doeltaal en -cultuur bestaande concepten, normen en
conventies, in het tweede geval worden vreemde onduidelijke concepten en
taalvormen uit de brontekst overgenomen in de doeltekst (zie verder: Kwiecinski
2001: 13-14).
Ook in het door mij geanalyseerde geval wordt de vertaalster geconfronteerd met dit
dilemma. Ze staat voor de keus tussen het behoud van de couleur locale van de
Nederlandse roman en de behoefte om de tekst begrijpelijk te maken voor de lezers
die zich immers buiten de betreffende culturele en linguïstische situatie bevinden.
Een interessant cultuurspecifiek element dat een aantal problemen in de vertaling
kan opleveren, zijn persoonsnamen. Ze kennen een groot aantal variaties. Dit kunnen
sprekende namen zijn, ze kunnen hun eigen synoniemen hebben of een omschrijvende
waarde bevatten, zij kunnen uit één woord of een groep woorden bestaan. Bovendien
worden ze vaak door herhaalbaarheid gekenmerkt. De vertaalster van de Nederlandse
roman heeft zonder meer voor de vervreemding gekozen. Zij hanteert diverse
strategieën, maar de meest voorkomende waren handhaving en handhaving +
omschrijving (90% van de gevallen). Om maar een paar voorbeelden van deze
ongewijzigde persoonsnamen te noemen: Bo, Dees, Ellen, Hubeek, Minderhout,
Monika, Paradies. De vertaalster heeft handhaving toegepast, ook wanneer de namen
qua uitspraak moeilijk voor de lezer kunnen zijn: Jeroen, Neernickx.
Hetzelfde geldt voor authentieke persoonsnamen zoals: Claus von Amsberg, Louis
Couperus, Frederik van Eeden, A.F.Th, van der Heijden,
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Vestdijk. Hier heeft de vertaalster nog minder mogelijkheden. Meestal blijven
dergelijke namen, zoals in de geanalyseerde tekst, ongewijzigd. Men mag echter een
in de doeltaal erkend equivalent gebruiken. Een voorbeeld is Willem-Alexander dat
de vorm Wilhelm Aleksander krijgt. Een interessant geval vormen twee namen die
in de oorspronkelijke tekst een humoristische functie vervullen (Naaktgeboren en
Planken), zij worden ongewijzigd naar de Poolse tekst getransponeerd. De humor
gaat daarmee verloren.
Vervolgens wil ik de aandacht op geografische begrippen vestigen omdat ze
veelvuldig in De Passievrucht voorkomen. Ze zijn in twee categorieën in te delen:
- ‘macrotoponiemen’ die met hun betekenis en gebruik de grenzen van een bepaald
land overstijgen. Er bestaan vaak erkende equivalenten. Deze veroorzaken in
principe geen vertaalproblemen, in onze tekst bijvoorbeeld: Amstel - Amstel,
Bretagne - Bretania, Maas - Moza;
- ‘microtoponiemen’ die een plaatselijke betekenis hebben en meestal geen erkende
equivalenten in andere talen hebben. Hier is de situatie gecompliceerder. De
vertaler moet eerst een bepaalde plek identificeren, de rol en betekenis ervan
in de tekst terugvinden en ten slotte een vertaalstrategie kiezen.
Mijns inziens doet de vertaalster van De Passievrucht weinig moeite om hier creatief
op te treden. De dominerende strategie is namelijk handhaving (twee derde van de
in de Nederlandse tekst voorkomende geografische begrippen). Enkele voorbeelden:
Abcoude, Artis, Ceintuurbaan, Jordaan, Leidseplein, Muntplein, Planken Wambuis,
Waddenzee, Wallen. Een voordeel is evenwel dat de lezer als het ware midden in de
Nederlandse werkelijkheid wordt geplaatst.
Volgens Hejwowski, een Poolse vertaaltheoreticus, is het wenselijk om er in het
geval van vertalingen met veel topografie voor te zorgen dat de nieuwsgierige lezer
de betreffende plekken op een plattegrond kan terugvinden (Hejwowski 2004: 100).
Hoewel het in de onderhavige vertaling in de meeste gevallen goed gelukt is, zijn er
een aantal geografische begrippen te vinden die, mijns inziens, als gevolg van een
niet goed doordachte beslissing of misschien een foutje, zonder een bepaalde reden
gedomesticeerd zijn: steegje met de prachtige naam Gebed Zonder End -zaulek o
pięknej nazwie Modlitwa Bez Końca (leenvertaling), Amsterdamse Bos - Lasek
Amsterdamski (leenvertaling), Amsterdam Arena wordt amsterdamski stadion
(hyperoniem), Waddenzee wordt vertaald als mokradla (hyperoniem), en Artis als
zoo (hyperoniem). In de vier laatste gevallen vallen de inconsequente keuzes van de
vertaalster op. Deze toponiemen worden immers een paar keer in hun originele vorm
in de vertaling aangehaald: Amsterdamse Bos - Amsterdamse Bos, het gras in de
Arena - trawa na Arenie, Artis - Artis en Waddenzee - Waddenzee (handhaving).
De volgende groep cultuurspecifieke elementen die we hier bespreken, zijn
neologismen. Deze categorie omvat diverse soorten neologismen (bv.

Praagse perspectieven 5

173
structurele, absolute, semantische) alsook leenwoorden. Omdat neologismen vaak
niet in woordenboeken voorkomen, veroozaken ze meestal vertaalproblemen en
vergen ze veel creativiteit in de woordvorming. Een specifiek probleem vormen hier
de leenwoorden. In het Nederlands en ook in het Pools gebruikt men vaak Engelse
en andere uitheemse woorden waardoor de vertaler niet zelden met het volgende
probleem wordt geconfronteerd: wanneer is een dergelijk leenwoord zodanig
ingeburgerd dat het niet meer als leenwoord functioneert? Hoe wordt hiermee
omgegaan in de Poolse vertaling van De Passievrucht? De vertaalster heeft een
consequente aanpak van dit vertaalprobleem. Bij het vertalen van leenwoorden wordt
in ongeveer 90% van de gevallen handhaving toegepast. Ze blijven dus ongewijzigd,
bijvoorbeeld: en passant, faits divers, second best, one-night-stands. Opmerkelijk is
het feit dat bij een paar brontaaluitdrukkingen die mijns inziens onvertaald niet
vreemd zouden klinken, leenvertaling wordt gehanteerd: livemuziek -żywa (sic!)
muzyka, my first Sony- mój pierwszy sony (sic!), milkshake - koktajl mleczny. In het
geval van een woord als pleaser, dat voor de meeste Poolse lezers niet bekend is,
wordt dan weer voor handhaving gekozen, terwijl een leenvertaling adequater was
geweest. Zie het betreffende zinsfragment: jest osobą typu pleaser.
Met betrekking tot neologismen in de brontekst hanteert de vertaalster de strategie
van leenvertaling. Enkele voorbeelden zijn:
gefrustreerdeknaapjesfantasie - fantazja okropnie sfrustrowanego faceta;
geliefde-voor-een-keer - ukochana-na jeden-raz. We constateren dat de vertaalster
elementen domesticeert als ze haar inziens niet storend zijn voor Poolse lezers.
Tegelijkertijd hebben we te maken met exotisering van de meerderheid van de
leenwoorden die intussen ook in Polen nauwelijks nog vreemd klinken.
Ten slotte presenteer ik mijn observaties met betrekking tot vulgarismen en
informeel taalgebruik. Het taalgebruik van Karel Glastra van Loon is beeldend en
direct. Hij gebruikt originele woorden, waaronder tevens veel vulgaire en informele
woorden. Ook hier moest de vertaalster een bekend vertaaldilemma oplossen. Ten
eerste moest ze tussen exotiserend of naturaliserend vertalen kiezen. Ten tweede
moest ze beslissen of de hier voorkomende vloekwoorden verzacht moesten worden,
of ze een integraal element van het verhaal vormen en of ze een stilistische functie
vervullen. Uit mijn onderzoek blijkt dat de meest voorkomende strategie het gebruik
van een erkend equivalent is (ellendeling - skurczybyk; meisjeskut - pipka; neuken
pieprzyć się; smeerlap - świnia; verdomd - do diabla), terwijl er in enkele gevallen
een omschrijvend equivalent gebruikt wordt (viswijf - ordynarna baba; pijpen uprawiać milość francuską). Sommige vulgarismen worden verzacht zoals
godverdomme - do jasnego pioruna, pijpen - uprawiać milość francuską waarbij de
vertaalster consequent te werk gaat. Zij geeft de kleur en intensiteit van de vulgarismen
weer en domesticeert de elementen. Zij zorgt er bijgevolg
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voor dat de lezer in de Poolse tekst uitdrukkingen vindt die aan de normen van de
doeltaal voldoen.
In het hier gepresenteerde artikel werd ten eerste een poging gedaan een schets te
geven van de relaties tussen taal en cultuur. Vervolgens heb ik me geconcentreerd
op de meest voorkomende vertaalproblemen die nauw met verschillen in cultuur en
taal van bron- en doeltekst samenhangen. Ten derde werd geprobeerd de resultaten
van het onderzoek naar de omzetting van de Nederlandse couleur locale in het Pools
te presenteren. Om praktische redenen heb ik me beperkt tot die aspecten die mijns
inziens het meest interessant waren.
Laat ik besluiten met de opmerking dat de hier gepresenteerde analyse van de in
Poolse vertaling gehanteerde vertaalstrategieën met betrekking tot een aantal
cultuurgebonden elementen bewijst dat er een tussenweg bestaat. De vertaler nodigt
zowel de lezer (het bekende) als het literaire werk (het vreemde) uit om naar hem
toe te komen. Als het goed is, ontmoeten beide elkaar ergens in het midden. Daar
waar het nodig is, wordt de cultuur van het literaire werk meer aan de doelcultuur
aangepast en op die plekken waar het niet mogelijk is, moet de lezer zich in het
vreemde verdiepen. Deze vreemdheid is hier echter niet storend en kan als exotisme
beschouwd worden, dat als specerij van het literaire werk functioneert.
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Eindnoten:
1 De vertaling van de Poolse citaten is van mijn hand.
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Titulatuur en aanspreekvormen binnen katholieke kringen in Polen,
Nederland en Vlaanderen.
Malgorzata Szczypińska
Universiteit van Wroclaw
Samenvatting
In deze bijdrage presenteer ik enkele aspecten van het Nederlandse en
Poolse aanspreeksysteem binnen de katholieke kerk. Ik ga in op de
volgende vragen: in hoeverre is de titulatuur binnen de betreffende
katholieke kringen noodzakelijk?, is de titulatuur universeel of heeft iedere
taal haar eigen regels?, zijn mensen zich in dezelfde mate bewust van het
gebruik van de titulatuur?, en: zijn de regels bekend buiten het strikte kader
van de katholieke kerk? Daar de titulatuur in Nederland en Vlaanderen in
sommige gevallen op uiteenlopende manieren wordt gebruikt, behandel
ik de Vlaamse aanspreekvormen apart.
Přispěvek se zabývá některými aspekty nizozemské a polské titulatury a
jejiho systému v rámci katolické cirkve. Rozebiraji se následujici otàzky
: do jaké miry je titulatura v kruzich katolické cirkve nutná?, je titulatura
univerzálni nebo má každý jazvk svà vlastní pravidla?, jsou si lidé
dostatečně vědomi toho jak použivat titulatury?, a: jsou pravidla známá
mimo omezený rámec katolické cirkve? Protože použiváni osloveni v
Nizozemsku a Vlámsku se v některých aspektech rozcházi, pojednávà se
o způsobech oslovováni ve Vlámsku v samostatné Části.

1. Inleiding
Deze bijdrage handelt over mijn doctoraal onderzoek, namelijk titulatuur en
aanspreekvormen van geestelijken in de Poolse en Nederlandse toneelstukken van
de 17de t/m de 20ste eeuw. In het onderzoek heb ik me beperkt tot de katholieke kerk.
De bedoeling is het gebruik in beide talen te analyseren en met elkaar te vergelijken
Dit vraagstuk vind ik interessant omdat er niet alleen taalkundige verschillen, maar
ook sociale discrepanties tussen de Poolstalige en Nederlandstalige gebieden blijken
te bestaan. In handboeken wordt er weinig aandacht besteed aan het probleem van
de Poolse en Nederlandse titulatuur en aanspreekvormen. Desondanks bestaan er
zowel in het Pools als in het Nederlands duidelijke regels. Uit mijn onderzoek blijkt
echter dat mensen zich niet altijd aan deze regels houden - ze hebben er moeite mee
om een geestelijke op de juiste manier aan te spreken, hetgeen
communicatieproblemen tot gevolg heeft. Voordat ik dit thema verder uitwerk, geef
ik een definitie van titulatuur, afkomstig uit de laatste editie van Van Dale Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal (2005: xxxi):
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‘Titulatuur beregelt de adressering, briefaanhef en aanspreekvorm in formele
gespreksituaties en correspondenties. Tegenwoordig is het in het algemeen niet meer
onbeleefd als men zich beperkt tot het gebruik van de burgerlijke titulatuur, d.w.z.:
heer (meneer) of mevrouw. Toch zijn er nog steeds communicatiesituaties waarin
kennis van de titulatuur nuttig is [...].’
De vraag die ik hier stel is in hoeverre de titulatuur binnen de katholieke kringen
zowel in het Pools als in het Nederlands nodig is. Is deze titulatuur universeel of
heeft iedere taal haar eigen regels? Zijn mensen zich in dezelfde mate bewust van
het gebruik van de titulatuur?

Tabel 1: Kerkelijke titulatuur
POOLS

NEDERLANDS (N)

& VLAAMS (V)

priester
→ Proszę ksiądza

→ (Meneer) Pastoor (N)

→ * Panie ksiądz (vocatiefvorm)

→ Meneer (de) Pastoor (V)

→ Księże Krzysztofie

→ * Pastoor Pieter

pater/broeder/zuster
-> Formeel

-> Formeel

Proszę ojca/Ojcze

Pater

Proszę brata/Bracie

Broeder

Proszę siostry/Siostro

Zuster

-> Informeel

-> Informeel

Ojcze Janie

Pater Jan

Bracie Marku

Broeder Pieter

Siostro Marto

Zuster Agnes

bisschop/aartsbisschop/kardinaal
-bisschop/aartsbisschop

-bisschop/aartsbisschop

Ekscelencjo

Monseigneur

Księze biskupie/arcybiskupie (in de
media)

Monseigneur/Eminentie

-kardinaal

-kardinaal

Wasza Eminencjo

(Zijne) Eminentie (N)

Księże kardynale (in de media)

Monseigneur/Meneer de kardinaal (V)
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Wasza Swiętobliwość/Świątobliwość

Zijne/Uwe Heiligheid

Ojcze Święty

Allerheiligste Vader
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We zien duidelijk in de beide talen dat de wijze waarop geestelijken aangesproken
worden, afhangt van de hiërarchie binnen de groep. In wat hier volgt beschouw ik
de Vlaamse aanspreekvormen apart, want de kwestie van de titulatuur wordt in
sommige gevallen in het katholieke deel van Nederland en in Vlaanderen op
uiteenlopende manieren toegepast.
De aanspreekvormen jegens geestelijken behoren tot de zogenaamde
standaardtitulatuur. Volgens Eugeniusz Tomiczek (1983) die de Poolse en de Duitse
titulatuur vergeleken heeft, hanteren we standaardaanspreekvormen in al de
performatieve uitdrukkingen waar het vanwege taal- en sociale conventies onmogelijk
is om de vorm ty/jij te gebruiken. Daarbij moet ook aangetekend worden dat we in
het Pools in tegenstelling tot het Nederlands een groot aantal aanspreekvormen
hebben die als pronomina en substantieven tegelijk gebruikt worden. Dit geldt tevens
voor de kerkelijke titulatuur in de Poolse taal.
Binnen de uitgebreide katholieke hiërarchie vinden we verschillende titels. Ik zal
me echter tot de meest bekende aanspreekvormen beperken. Ter illustratie verwijs
ik naar tabel 1 waar de aanspreekvormen in het Nederlands, Pools en Vlaams met
elkaar vergeleken worden. De hoofdbronnen waren Van Dale Woordenboek der
Nederlandse taal (2005), Slownik języka polskiego PWN (1988), alsook artikels en
websites omtrent titulatuur. Verder heb ik hulp gekregen van een Poolse priester.

2. Priester
Ik begin met de aanspreekvorm die iedere rooms-katholiek gelovige tenminste één
keer in zijn of haar leven gebruikt heeft. In het Nederlands is dit woord priester, in
het Pools ksiądz. De Poolse standaardtitel ksiądz kent een lange traditie. In de 16de
eeuw had het woord tevens een andere betekenis, namelijk een seculiere heerser.
Zoals net vermeld, speelt het woord ksiądz een dubbele rol: die van substantief en
van pronomen.
Om een Poolse priester aan te spreken gebruikt men dus de constructie Proszę
księdza. De algemene regels zeggen dat de vormen pan/pani in de betekenis van een
pronomen onaanvaardbaar zijn jegens een geestelijke en het gebruik daarvan zeker
als onbeleefd en negatief beschouwd zal worden. Het zou ook een zekere afkeer ten
opzichte van de Kerk uitdrukken. In andere gevallen fungeren de woorden pan/pani
als aanspreekvorm wanneer de geadresseerde onbekend of ouder is ofwel wanneer
er een formele relatie tussen de aangesprokene en de spreker is. Volgens Marek
Łazinski, de auteur van het boek over de Poolse titulatuur en asymmetrie van het
genus, wordt de collocatie “pan ksiądz” (meneer de pastoor) gebruikt door de
rubriekschrijvers van het Poolse postcommunistische weekblad Nie. Hij constateert
dat het gebruik van de titel ksiądz en het pronomen pan de geestelijke personen van
hun rang berooft (2006: 87).
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Het woord proszę in de uitdrukking proszę księdza is karakteristiek voor het Pools.
Proszę is de 1ste persoon enkelvoud van het werkwoord prosić. De wijze waarop
geestelijken elkaar aanspreken is ook een beetje anders. Een door mij geïnterviewde
priester heeft me uitgelegd dat in formele situaties een pastoor met Czcigodny księże
kan aangesproken worden, om respect uit te drukken. Het zou naar het Nederlands
vertaald kunnen worden als Eerwaarde Heer, Eerwaarde Pastoor. Eerwaarde Heer
wordt echter door de Nederlandstaligen gebruikt als ze een priester bij de biecht
aanspreken. In alle andere situaties klinkt zo'n aanspreekvorm in het Nederlands
overdreven. In het Pools kent men een constructie die in andere talen ongebruikelijk
is, met name titel + voornaam, bijvoorbeeld: Pani Kasiu, Panie Janku. Zo'n constructie
kan in informele situaties gebruikt worden wanneer twee pastoors bevriend zijn of
wanneer de spreker en de priester elkaar goed kennen. Er kan natuurlijk geen sprake
zijn van de aanspreektitel pan, maar wel van het pronomen ksiądz. Daarom gebruiken
we aanspreekvormen als: Księże Krzysztofie, Księże Marku. Księze is de vocatiefvorm
van ksiądz. De vertaling *Pastoor Marek, *Pastoor Krzysztof is onjuist. In het
Nederlands kan een rooms-katholiek priester met pastoor aangesproken worden maar
meneer ofwel meneer pastoor zijn in deze zin, in tegenstelling tot het Pools, ook
aanvaardbaar. In het Vlaams wordt altijd meneer pastoor gezegd of soms wordt de
functie (in dit geval pastoor) door het lidwoord de voorafgegaan, bijvoorbeeld meneer
de pastoor. In een gesprek is het pronomen u wel gebruikelijk. Het blijkt dus dat de
Nederlandse taal meer mogelijkheden heeft en flexibeler is in het gebruik van dit
soort aanspreekvorm. In het Pools is de variatie beperkt. De enige vorm die in deze
situatie gebruikelijk is, is proszę księdza waar księdza de aanspreekvorm en het
pronomen is. In de loop van mijn onderzoek heb ik een mooi voorbeeld in het boek
van Marek Łaziński gevonden . De auteur zegt namelijk dat er situaties zijn waar
het gebruik van pan voor geestelijken toch correct zou kunnen zijn. Ziehier het
voorbeeld:
Księdza arcybiskupa z księdzem Jankowskim łączą lata znajomości. Jakie są dziś
panów relacje? (Łaziński, 2006: 67).
Dit is een fragmentje uit een gesprek met aartsbisschop Tadeusz Gocłowski. De
Nederlandse vertaling luidt:
Monseigneur, u kent pastoor Jankowski al jarenlang. Wat is uw huidige relatie? Het
pronomen uw staat hier voor panów (genet, pluralis van pan). Waarom is in deze
situatie de vorm pan wel aanvaardbaar? Het antwoord is vrij eenvoudig. In het Poolse
corpus zijn er geen voorbeelden van het gebruik van het woord ksiądz in de 3de
persoon meervoud, verklaart Łaziński. Het zou ook raar klinken om de
meervoudsvorm te gebruiken. In het Nederlands lijkt het eenvoudiger te zijn, omdat
het bezittelijk voornaamwoord uw in deze situatie kan gebruikt worden.
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Wat de zojuist gebruikte vorm ksiądz Jankowski (pastoor Jankowski) (titel +
achternaam) betreft: het is zowel in het Pools als in het Nederlands toelaatbaar. Maar
in het Pools wordt het acceptabel gevonden enkel in situaties wanneer we over de
persoon praten, bijvoorbeeld in de media. In een face-to-face gesprek wordt zo'n
aanspreking onbeleefd gevonden.

3. Pater, broeder en zuster
Binnen de structuren van de kerkelijke kringen vinden we kloosterzusters en
kloosterbroeders. Ook hier is het gebruik van pan/pani in het Pools ontoelaatbaar.
Een zuster spreekt men aan met Proszę siostry en een monnik met Proszę brata. Er
bestaat nog de vorm Ojcze ofwel Proszę ojca als aanspreking voor een monnik. De
vorm Ojcze wordt weliswaar gebruikt door geestelijken die een oudere monnik
aanspreken, maar alleen als die persoon al priesterwijding heeft ontvangen. Anders
moet het Proszę brata zijn. Het komt vaak voor dat de Polen een monnik met Proszę
ksiądza aanspreken. Dit is onjuist en vloeit voort uit de discrepantie tussen kerk- en
kloosterregels. Blijkbaar is het verschil tussen een monnik en een priester niet voor
iedere Pool even duidelijk.
In het Nederlands spreekt men een kloosterbroeder aan met ‘broeder’. Pater lijkt
op het Poolse Ojciec. Het verschil is, zoals ik hierboven al vermeld heb, dat de
Nederlandse broeder en de Poolse brat/proszę brata verwijzen naar de niet gewijde
persoon. Een pater (Poolse ojciec) is gewijd en is dus wel een priester. De Polen
maken meestal geen verschil tussen proszę brata en proszę ojca. Dat is echter
verkeerd: een persoon zonder priesterwijding moet met bracie/proszę brata
aangesproken worden, dus met broeder in het Nederlands.
Een non wordt in het Pools met siostra/proszę siostry (in het Nederlands: zuster)
aangesproken. De aanspreekvorm die in het Pools in sommige situaties gebruikt kan
worden is Czcigodna matko - Eerwaarde Moeder. Met Czcigodna matko (eventueel
met de voornaam erbij) zullen we altijd moeder-overste aanspreken. In het Nederlands
wordt een moeder-overste met Zeereerwaarde moeder aangesproken. Soms wordt
een zuster met het woord siostra (als pronomen) in de vocatief aangesproken, gevolgd
door haar voornaam maar dit komt niet zo vaak voor. Soms wordt deze vorm door
leerlingen op school gebruikt: Siostro Mario, Siostro Doroto. Ook in het Nederlands
kan een zuster, broeder of pater met zijn/haar voornaam aangesproken worden, dus:
broeder Jan, zuster Agnes. De achternaam wordt hier zowel in het Pools als in het
Nederlands niet gebruikt. Toch horen we de laatste vorm wel in de Poolse media,
bijvoorbeeld een beroemde Poolse monnik wordt volgens gebruik met ojciec Rydzyk
aangesproken. De geestelijken vinden zo'n aanspreekvorm foutief en zeggen dat
enkel ojciec Tadeusz (dus de voornaam van Rydzyk) correct is.
De keuze van de aanspreekvorm hangt er vaak van af of we de geestelijke die we
aanspreken kennen. In een situatie waarin een Nederlandstalige persoon
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de priester kent, kan deze priester gewoon met Pastoor aangesproken worden.
Sommige van de door mij bevraagde Vlamingen zullen ook een voornaam gebruiken
als ze een priester echt goed kennen. In de Poolse realiteit zou het ook het geval
kunnen zijn, maar dat heeft natuurlijk weinig te maken met de algemene regels en
etiquette. Dergelijke gevallen worden als uitzonderingen beschouwd.

4. Bisschop, aartsbisschop en kardinaal
De regels omtrent de titulatuur zijn veel strikter in situaties waar men een bisschop,
aartsbisschop, kardinaal en in het bijzonder de paus moet aanspreken. Hier kan er
nauwelijks sprake van vertrouwdheid zijn.
De Polen zullen een bisschop en een aartsbisschop op een heel officiële manier
met Ekscelencjo aanspreken, maar de vorm Księże Biskupie/Księże Arcybiskupie
wordt frequenter gebruikt, in het bijzonder in de media. Hierbij als voorbeeld van
de directe aanspreekvorm het fragmentje uit het gesprek met aartsbisschop Józef
Życiński:
Ksiądz Biskup wspomniał o dziedzictwie oświecenia.
(http://www.mateusz.pl/czytelnia/jz-owsd.htm)
In het Nederlands zouden we zoiets hebben: ‘*Pastoor de aartsbisschop, u hebt de
erfenis van de verlichting vermeld’. Natuurlijk is deze vorm niet correct. Het is
interessant dat Excellentie (Nederlandse vertaling van Ekscelencja) wordt gebruikt
als titel van ministers en andere hoge staatsdienaren, bijvoorbeeld: Zijne Excellentie
de Ambassadeur.
De Nederlanders zullen de bisschop/aartsbisschop aan het begin van het gesprek
met Monseigneur aanspreken en dan zal het pronomen u gebruikt worden. In het
Pools fungeert ksiądz biskup/ arcybiskup ook als pronomen.
Monseigneur, u viert elke dag de H. Mis. Weet u misschien hoe vaak u inmiddels
in uw leven de H. Communie heeft ontvangen?
(http://www.rkhuizen.nl/jeugd/voordekinderen/catkidsinterview/index.php)
In een gesprek wordt een bisschop/aartsbisschop nooit met zijn naam aangesproken,
wel als er over hem wordt gesproken, zoals hier in een fragment van een artikel.
Episkopat powinien wreszcie poprosic o pomoc Stolic? Apostolsk^ - powiedzial
arcybiskup Goclowski. (http://wiadomosci.onet.pl/1594296,! 1,1,1,item.html)
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Nederlandse vertaling: Episcopaat zou eindelijk de Heilige Stoel om hulp moeten
vragen, zei aartsbisschop Gocłowski.
Ook een kardinaal wordt in een gesprek nooit met zijn naam aangesproken. Wel als
we over die persoon praten. Een kardinaal kan in het Pools ook in combinatie met
het woord metropolita (metropoliet, aartsbisschop) aangesproken worden. Daarnaast
moet een adjectief gebruikt worden dat naar het aartsdiocees verwijst:
Hanna Gronkiewicz-Waltz, kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta
Warszawy, odwiedzila wczoraj krakowskiego metropolitę, kardynała Stanislawa
Dziwisza (Gazeta Wyborcza: 17.08.2006)
Deze aanspreekvorm kunnen we op de volgende manier naar het Nederlands vertalen:
Hanna Gronkiewicz-Waltz de burgemeester-kandidaat van de Platforma Obywatelska
heeft gisteren een bezoek gebracht bij de metropoliet van Krakau, kardinaal Stanisław
Dziwisz.
In een face-to-face gesprek spreken we een kardinaal in het Pools met Księze
kardynale aan ofwel met Wasza Eminencjo, dat officiëler is en meestal door
geestelijken wordt gebruikt. In het Nederlands wordt een kardinaal met (Zijne)
Eminentie aangesproken, in het Vlaams met monseigneur of meneer de kardinaal.
Meneer de kardinaal, u hebt onze Leuvense universiteit altijd het warmste van uw
hart gegeven.1

5. Paus
In het Pools spreken we de paus met Wasza Świętobliwość/Świątobliwość aan.
Sommige mensen gebruiken Ojciec Święty (Ojcze Święty in de vocatief), teneinde
hun katholicisme en bijzonder respect voor de paus uit te drukken. Maar binnen de
katholieke kringen wordt laatstgenoemde vorm als te beleefd en overdreven
beschouwd. In het Nederlands zijn er ook twee mogelijkheden: Zijne Heiligheid en
Allerheiligste. De Poolse en de Nederlandse vormen betekenen precies hetzelfde. Er
is wel een verschil, namelijk in het pronomen. Wasza zou als Uw(e) vertaald moeten
worden. Het protocol zegt hoe we de paus correct moeten aanspreken. Dit geldt voor
alle talen en niet alleen voor de moedertaal

Praagse perspectieven 5

184
van de paus. Het laatste bezoek van George W. Bush is in dit opzicht interessant. De
president sprak de paus met Sir aan in plaats van His Holiness. Ook Johannes Paulus
II werd door een rabbijn in juni 1999 met de vorm Panie Papież (Meneer de Paus)
aangesproken.

6. Enquête
Ten behoeve van deze bijdrage heb ik een enquête uitgevoerd waar ik enkele vragen
gesteld heb over hoe je geestelijken aanspreekt. Het resultaat was enigszins verbazend.
Hoewel er in België minder titels gebruikt worden, blijken de door mij bevraagde
Vlamingen beter te weten hoe ze een geestelijke moeten aanspreken. De enquête
was beperkt en geeft dus slechts mogelijke tendensen aan. De steekproef betrof 20
rooms-katholieken, 10 Vlamingen en 10 Nederlanders. De meeste Vlamingen blijken
er geen probleem mee te hebben de juiste titel te gebruiken bij het aanspreken van
een geestelijke. Onder de Nederlanders daarentegen zeiden de meesten u of meneer
te gebruiken, terwijl de anderen het gewoon niet wisten.

7. Conclusies
Samenvattend hebben de Poolse en Nederlandse titulaturen wel overeenkomsten,
maar ze verschillen ook in sommige aspecten van elkaar. We constateren dat de titels
die we gebruiken om de geestelijken aan te spreken in de onderzocht talen met elkaar
corresponderen.
Een verschil ligt in de aanspreking van een priester: in het Pools is het
onaanvaardbaar om een priester met pan aan te spreken, terwijl in het Nederlands
de vorm meneer (de) pastoor wel acceptabel is. Het is ook opvallend dat men bij het
aanspreken van de geestelijken in het Nederlands het pronomen u gebruikt. Het
Poolse equivalent ervan zou pan/pani kunnen zijn, maar zoals reeds gezegd, hanteren
we deze vorm niet ten overstaan van een geestelijke. Een andere divergentie bestaat
daarin dat het in het Pools onmogelijk is om een geestelijke met zijn achternaam aan
te spreken, terwijl het Nederlandse systeem dit geval toelaat. Zowel in het Pools als
in het Nederlands kunnen we een monnik en een zuster met zijn of haar voornaam
aanspreken, maar nooit met zijn of haar achternaam. In tegenstelling tot het Pools,
kan men in het Nederlands een priester met zijn achternaam aanspreken.
Een derde verschil is het fenomeen Proszę ksiądza/siostry/brata dat karakteristiek
is voor het Pools. In het Nederlands zoekt men tevergeefs naar een dergelijke
aanspreekvorm. Proszę is een belangrijke beleefdheidsvorm voor adequate
communicatie.
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Ten slotte kan gesteld worden dat het Poolse aanspreeksysteem ingewikkelder is als
het om taalverwerving gaat. Bij het gebruik van de aanspreekvormen moet men
namelijk de juiste naamvallen kiezen, hetgeen niet eenvoudig is voor anderstaligen.
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Eindnoten:
1 Huidewoord van de rector van de Katholieke Universiteit Leuven A. Oosterlinck voor Kardinaal
Danneels
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Nederlandse stillevens met Engelstalige achtergrond
Sorin Ciutacu
West Universiteit van Timisoara
Samenvatting
In deze bijdrage onderzoek ik de lexicale invloed van het Engels op het
Nederlands. Engelse ontleningen zijn ontstaan en ontstaan nog steeds door
een brede waaier aan directe of indirecte sociale contacten tussen
Engelstaligen en Nederlandstaligen. Ik zal eerst kort de geschiedenis van
deze contacten tussen beide talen behandelen om vervolgens enig licht te
werpen op de redenen die aan de betreffende ontleningen ten grondslag
zouden kunnen liggen.
Vpřispěvkù se zabývám lexikálnim vlivem angličtiny na nizozemštinu.
Výpůjčky z angličtiny vznikaly a stále vznikaji na základě přimých a
nepřimých kontaktů mezi anglickými a nizozemskými mluvčimi. Nejprve
se krátce zabývám historii kontaktů mezi oběma jazyky a pak objasnim
důvody, které mohly tvořit základpro jmenované výpůjčky.

1. Inleiding
De titel van deze bijdrage bevat een metafoor uit het veld van de kunst. Ik probeer
de invloed van het Engels op de Nederlandse taal te onderzoeken als een ekfrastische
reeks schilderijen: Nederlands stillevens waarbij Nederlandse woorden de voorgrond
uitmaken, maar die zich uiteenvouwen tegen een achtergrond bestaande uit Engelse
woorden. Deze achtergrond wordt na de tweede wereldoorlog steeds duidelijker en
stamt meestal uit de Verenigde Staten. Ik zal hier geen brede bespreking presenteren
van de spelling, de fonologische en morfologische aanpassing van de betreffende
leenwoorden, omdat dat het beperkte kader van een artikel overstijgt.
Zeker is dat de Engelse ontleningen ontstaan zijn door een brede waaier aan directe
of indirecte sociale contacten tussen de Engelstaligen en de Nederlandstaligen. We
wijzen er echter op de beïnvloeding ook in omgekeerde richting heeft gewerkt: in
de late middeleeuwen en nieuwe moderne tijd was het met name het Nederlands dat
het Engels beïnvloedde. We mogen derhalve stellen dat de invloed in beide richtingen
heeft gewerkt, afhankelijk onder andere van de economische sterkte van de betreffende
taalgebieden en de noodzakelijkheid om te ontlenen. Vandaag de dag is het het
Nederlands dat vooral ontleent aan het Engels. In wat nu volgt zal ik kort de
geschiedenis van de linguïstische contacten tussen beide talen doornemen en toelichten
welke redenen er ten grondslag zouden kunnen liggen aan deze verengelsing. De

Praagse perspectieven 5

188
ontleningen worden behandeld per periode. Ik ga daarvoor uit van de periodisering
van Van der Sijs (1996). Aangegeven zullen worden: de motivatie van de sprekers,
de functie van de leenwoorden en de redenen voor de ontlening.

2. Eerste stilleven: de middeleeuwen
Nederlanders leren de Engelse taal niet om esthetische redenen. De geschiedenis van
ontlening gaat voor het Nederlands terug tot de achtste en negende eeuw en natuurlijk
zijn niet alle woorden die op een gegeven moment ontleend werden nog steeds
aanwezig. Het eerste stilleven bestrijkt het middeleeuwse tijdperk. De geschiedenis
van de contacten tussen inwoners van het Angelsaksische en Nederlandse taalgebied
begint in de achtste eeuw toen de monniken Willibrordus en Bonifatius het
christendom verspreidden in de Lage Landen. In die woelige tijden was het verschil
tussen het Oudengels en het Oudnederlands gering, wat voor de wederzijdse
verstaanbaarheid zorgde. Dus kunnen wij veilig veronderstellen dat het woord Gods
in het Angelsaksisch aan de inwoners van Nederland werd gebracht. Hiervan getuigen
de woorden delgen uit Latijn delere en ootmoed ter vertaling van Latijns humilitas
en bischop uit Grieks episkopos (letterlijk de opziener) en Latijn episcopus. Tijdens
de middeleeuwen bestonden er contacten tussen de zeelieden en kooplieden aan beide
kusten. Tegen het jaar 1000 arriveerden er Engelstaligen aan de Vlaamse kusten en
lieten linguïstische sporen achter: ongeveer 20 woorden. Op die periode gaan woorden
terug als brijn (pekel), kreek en wulk (slak, d.w.z. een exportartikel). Zie van der Sijs
(1996: 314). Daar de Lage Landen economisch sterker waren, ging er tevens een
invloed van Nederland uit naar Engeland, aldus Van der Sijs (1996: 302).
Ambachtlieden uit de zuidelijke Nederlanden vestigden zich in Engeland. Laten we
bijvoorbeeld niet vergeten hoe William Caxton in 1476 zijn drukpers in Westminster
opzette, geholpen door een team Nederlandstalige vaklieden en leerlingen uit
Vlaanderen. (Ciutacu, 2001: 58).

3. Tweede stilleven: eind vijftiende tot zestiende eeuw
Het tweede stilleven beslaat het einde van de vijftiende eeuw tot de zestiende eeuw.
Dit stilleven beschrijft de intensieve contacten tussen de Nederlandse en Engelse
zeelieden die tal van scheepvaart- en handelstermen uit het Engels opgeleverd hebben.
Uit deze periode stammen woorden zoals: dreg, loods, praaien (scheepvaarttermen),
factor en okshoofd (van hogshead dat een inhoudsmaat benoemt, zie ook Van der
Sijs (1996)).
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4. Derde stilleven: zeventiende en achttiende eeuw
Het derde stilleven betreft de woorden en uitdrukkingen die ontleend zijn in de
zeventiende en achttiende eeuw. De gebieden waren scheepvaart, handel, goddsdienst,
maatschappij en politiek. De Engelse zeelieden staan aan de oorsprong van termen
als: baksteeg, bakzeil halen, brik, coaster, giek, kapseizen, klipper, koder, logboek,
logger, peddel, pier, reling, schoener, slanghaaien, skiff, trawler, zeewaardig
(leenvertaling, d.w.z. een software lening zie Ciutacu, 2006a), blubber (walvisvaart)
en waarschijnlijk ook hoezee.
De burgeroorlog in Engeland en het vertrek van puriteinen via Leiden naar Amerika
hebben woorden als kwakers/quakers, methodisten en zelfs puriteinen opgeleverd.
Quaker - volgens Van der Sijs (1996: 315) oorspronkelijk een spotnaam - gaat op
een anekdote terug waarin Fox, de leider van de sekte, tegenover de rechter beweert
dat deze zal “quake at the word of the Lord”. De Amerikanen hebben verder het
begrip ‘persvrijheid’ in de grondwet verankerd als freedom of the press en de Engelse
schrijvers Moras, Milton en Swift hebben de woorden utopia, pandemonium en
liliputter respektievelijk uitgevonden (zie ook Van der Sijs 1996).
Ten slotte stroomden toen vanuit de Engelse samenleving allerhande modieuze
woorden het Nederlands binnen: flip (drank), nonsens, rosbief, societeit, kerrie, port,
koffiehuis en hornpipe (ontwikkeld tot horlepijp en hoorlepiep, die beide
volksetymologische aanpassingen schijnen te zijn).

5. Vierde stilleven: negentiende eeuw tot 1880
Het vierde stilleven omvat de negentiende eeuw tot rond 1880. Daar in deze eeuw
de technische vooruitgang centraal stond, ontleende het Nederlands woorden als:
pakketboot, stoomboot (naar het patroon van steamboat, dus deels een software
lening, deels een hardware lening, zie Ciutacu 2006a), ferryboat, stop, oppikken
(gezegd van drenkelingen), zuidwester, blok (baanvak), buffer, cokes, locomotief
lorrie, rails, tender, tram, trein, trolley, tunnel, hendel, frame, framewheel, toeclip,
kar (Van der Sijs 1996)
De Engelse politiek, filosofie en letterkunde zijn verantwoordelijk voor ontleningen
als: budget, club, coalitie, debat, demonstratie, imperialisme, jury, lobbyen, meeting,
motie, oppositie, platform, public spirit, maiden speech, boycotten, cooperatie,
levensstandaard, anglicaan, spiritisme, agnostisch, behaviourisme, ballad, bombast,
essayist, romantisch, folklore. De eenheid cent (van gulden) werd door de Amerikanen
ingegeven.
De aard van de Engelse ontleningen in het Nederlands verschuift geleidelijk naar
een meer intieme sfeer. Dit betekent een kwalitatieve verandering die overigens
gepaard gaat met een steeds grotere beïnvloeding (Van der Sijs 1996: 316). Woorden
als beauty, bluf blunder, comfort, dandy,
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down, humbug, in high spirits, plenty, puzzel, shocking, sneer, snob, snobisme, spirit,
spleen, tipsy-turvy, would-be vullen de Nederlandse woordenschat aan. Engelse
sporten en mode hebben de ontlening van andere woorden gestimuleerd: bicycle,
cricket, cup, finish, football, forwards, game, goal, goalkeeper, half-time, hockey,
innings, jockey, judge, keeper, lawn tennis, match, pace, padlock, races, racing man,
sprinter, sport, steeple-chase, trouser-clip, tube, umpire.
De Britse en Amerikaanse bank- en zakenwereld boden termen als: copyright,
fancy-fair, fortune-hunters, hard-money, insiders, outsiders, junkshop, money-maker,
moonshiners, protectionisme, free-trade, rummage-sale, sandwich-man, select,
self-government, strike, trade-mark, trade-union, trust, wall street, department store,
leading dub.
Andere overgenomen lexemen betreffen de samenleving: meeting, lunchen,
detective, revolver, skating-rink, speech, toast, blunder, cold-cream, doorstop,,
fashion, festival, flirtation, garden party, gentleman, old-timer, lady, ranch, pluck,
smart, sucker, teetotaler, telegram, toboggan, toddy, trappers, up- to-date, of no
account, merry-go-round. (zie ook Van der Sijs 1996)

6. Vijfde stilleven: 1880 tot 1950
Het vijde stilleven omspant de periode van 1880 tot 1950. De omvang van deze
ontleningen is enorm. Het betreft een grote terminologische behoefte aan vernieuwing
en nauwkeurigheid. Nieuwe technische, maatschappelijke en wetenschappelijke
termen dringen het Nederlands binnen: bulldozer, bus, caravan, dubble-decker,
tractor, bumper, dashboard, globetrotter, hostess, toerisme, trip, glibber, cockpit,
crashen, framing, gasoline, gravel, intercom, kluts (clutch = koppeling), label,
macadam, nipple, plastic, radiator, recorder, rubber, weespijp (wastepipe), camera,
snapshot, zelfstarter. Er volgen universitaire woorden zoals: abstract, braindrain,
brainstorming, campus, feedback, feasiblility study (gedubbeld door
haalbaarheidsonderzoek), flowchart, follow-up, fractal, hand-out, kloon, multiple
choice, opinie poll (gedubbeld door opiniepeiling), overlappen, pace-maker, privacy,
quark, quasar, reader, seminar, research (gedubbeld door onderzoek), setting, shock
therapy, standi, summary, test, timing, workshop. Ook de aanduidingen voor
kantoorbenodigdheden bevatten veel ontleningen: balpen, fotokopie, paperclip,
plannen, thinner, typiste, typen.
Economische termen tonen een sterke Engelse invloed: all-in, all-risk, bill board,
bookmaker, break-even-point, budget, cash flow, cheque, clearing, credentials,
discount, efficiency, export, overhead, no-claim, no profit, lump sum, manager,
marketing, boom, output, input, trust, safe, sales manager, merger, merchandising.
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De Nederlandse sportwoordenschat wordt nu verrijkt met Engelse woorden zoals:
bobslee, boksen, body building, surfen, tennis, pool, voetbal (de vernederlandste
versie van football). Media, uitgeverijen en letterkunde brengen hun Engelse termen
mee: bestseller, non-fiction, plot, pocketeditie, shortlist, special, standaardwerk,
cover, folder, interview, lead, reporter, scoop (dit is in feite een Nederlands woord
schop), clip, close-up, flash-back, show-biz (zie ook Van der Sijs 1996).
Ook het domein van voeding en dranken is vertegenwoordigd: cake, cornflakes,
sandwich, pop-corn, biefstuk, punch, sherry, tonic, bar, pub, shop. Mode en
lichaamsverzorging duiken op in ontleningen zoals: denim, oversized, extralarge,
afershave, face-lift, spray, make-up, flossen. Zelfs hondennamen: collie, bull-dog,
beagle, bokser, en paardennamen: pony en Shetlander verschijnen hier.
Politieke lexemen zijn overal aanwezig en getuigen van een sterke politieke
oriëntatie op de Angelsaksische modellen: claim, gentleman's agreement, sit-down
staking, stunt, super power, test-case, balance of power, checks and balances.

7. Zesde stilleven: 1950 tot heden
Het zesde stilleven beeld het tafereel af van de globalisatie en slaat op de periode
van 1950 tot heden. Het Engels wordt in Nederland en Belgie meestal gesproken
door mensen die deze taal als lingua franca aan het leren zijn of geleerd hebben: ze
willen succesvoller zijn in hun beroep en beter communiceren om sociale, politieke,
economische en wetenschappelijke redenen. Nederlanders zijn internationaal
georiënteerd en gebruiken het Engels redelijk vlot, lezen veel boeken in het Engels
(de boekenmarkt in het Engels is waarschijnlijk de grootste buiten de Angelsaksische
wereld), reizen overal en doen zaken en onderzoek in het Engels.
Crystal (1997: 54) voert, mijns inziens terecht, de uitbreiding van het Engels op
het sterke Engelse koloniale verleden terug en ook op de machtspositie van de
Verenigde Staten. Er tekenen zich op deze manier drie cirkels af. De binnencirkel
omvat de inheemse sprekers van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada,
Australië enz. De buitencirkel omvat de Commonwealth landen, terwijl de derde
cirkel alle landen betreft waar het Engels een belangrijk communicatiemiddel is voor
niet-moedertaalsprekers. Nederland en België vallen onder de laatste. Het Engels
wordt meer en meer geleerd om utilitaire redenen en ontwikkelt zich daardoor tot
een lingua franca als een conjectural history verschijnsel zonder dat iemand
oorspronkelijk voornemens was dit te verwezenlijken (zie ook Ciutacu 2006b:
172-174). In het tijdperk van globalisatie wordt de communicatieve gemeenschap
door de vector Engels gekenmerkt en ook samengehouden. Steeds meer gebieden
van het
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Nederlands worden door het Engels beïnvloed: cultuur, muziek, sport, maatschappij,
economie, technologie, wetenschappen, tourisme, mode, media, politiek. Ziehier een
kleine selectie: show, musical, party, fitness, cafetaria, motel, publiciteit, recessie,
containment politiek, infrastructuur, briefing, candid camera, digitaal, mondiaal,
multinationaal, no-iron, offshore, joy-ride, pop-art, transfer, topper, car-poolen,
punk, walkman, compact disc, stagflatie, training, business/executive class,
workaholic, updaten, word processor/tekstverwerker, print-out/uitdraai (Van der
Sijs 1996).

8. Achtergronden van ontlening
In deze paragraaf geef ik ten slotte een kort hiërarchisch geordend overzicht van de
behoeften, motieven en redenen voor het ontlenen van Engelse woorden. De graad
van noodzakelijkheid voor ontlening daalt van 1 tot 4 naarmate de behoeften, motieven
en redenen steeds minder gerechtvaardigd zijn. Deze niveaus kunnen ook beschouwd
worden als een pyramide van behoeften in de zin van Maslow:
1. er bestaan geen woorden of termen voor de nieuwe referenten. De hardware of
software ontleningen vullen een semantische leemte op. We hebben hier derhalve
te maken met de hoogste graad van noodzakelijkheid. Bijvoorbeeld:
computerchip;,
2. er bestaan wel woorden of termen voor de referenten in kwestie, maar die zijn
niet duidelijk genoeg. De vaklieden op het gebied van technologie of wetenschap
hebben behoefte aan meer nauwkeurigheid. Bijvoorbeeld: containment politiek;,
3. er bestaan wel woorden of termen voor de referenten in kwestie maar ze hebben
niet voldoende prestige. Bijvoorbeeld: story,
4. er bestaan wel geschikte woorden of termen voor de referenten in kwestie maar
ze worden door sprekers als te deftig, te snobistisch, enz. beschouwd.
Bijvoorbeeld: trendy. Hier is de ontlening het minst gerechtvaardigd.
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Nederlandse woorden in het Slowaaks
Jana Rakšányiová & Hanna Gevaert
Comenius Universiteit Bratislava
Samenvatting
Hoewel Nederlanders en Slowaken niet echt een gemeenschappelijke
geschiedenis hebben, zijn er toch heel wat woorden van Nederlandse
origine het Slowaaks binnengekomen. Die woorden belandden er vaak via
omwegen en beschrijven onder andere voorwerpen of begrippen die typisch
zijn voor de Vlaamse of Nederlandse cultuur, of die Nederlanders uit
exotische landen meebrachten. Soms gaat het om woorden die door andere
culturen werden opgenomen en na een lange reis het Slowaaks bereikten.
Dit artikel is het resultaat van een beperkte etymologische ontdekkingsreis
en stelt een vijftigtal van deze woorden voor.
Ačkoliv Nizozemsci a Slováci nemaji zcela společnou historii. přesto
najdeme ve slovenštině nëkterá slova nizozemského původu. Tato stova
se sem často dostala různvmi oktikami a popisuji mimo jiné předměty nebo
pojmy typické pro vlámskou nebo nizozemskou kulturu.Někdy jsou to slova,
která s sebou Nizozemci přinesli z exotických zemi, jindy se jedná o slova
prijatá jinymi kulturami odkud se pak po dlouhé cestě dostala do
slovenštiny. Přispěvek je výsledkem určitého etymologického rozboru a
predstavuje padesát slov tohoto typu.

Inleiding
In dit artikel worden meer dan 50 woorden in de Slowaakse hedendaagse
woordenschat die van Nederlandse origine zijn geanalyseerd. Het doel is (eerder
illustratief) te wijzen op de circulatie van uitdrukkingen uit talen van gemeenschappen
die de hele wereld doorkruisten, sporen in andere talen achterlieten, maar ook woorden
uit exotische werelddelen meenamen en in Europese talen achterlieten, met name in
Germaanse en Slavische.
We hebben niet slechts een zuiver linguïstische analyse en etymologische
interpretatie gemaakt, want - metaforisch gezegd - niet alleen het stof op de schoenen
van de vliegende Hollanders kwam uit vele landen; ook de zwervende woorden
hebben een hele weg afgelegd. Het ging immers niet altijd om rechtstreekse
overnames: de woorden volgden omwegen via ettelijke kanalen, door verscheidene
landen, langs verschillende talen. De methodologische zoektocht naar die woorden
zelf was dan ook niet eenvoudig. We hebben ontleningen uit het Nederlands in andere
talen nagekeken (bv. De Vries et al 2003, Janssens 2003, Willemyns 2003, Vandeputte
1997), maar van de
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Slavische talen werd in deze publicaties enkel het Russisch vermeld. Andere
interessante publicaties waren die van Krijtová (1993), die het Tsjechisch vermeldt
en Nikolova (2000) voor het Bulgaars, Raksányiová (2007, 2008) voor het Slowaaks.
De Slowaken uit vorige eeuwen hadden weinig rechtstreeks contact met het
Nederlands, maar toch onstonden er bruggen tussen beide talen, die gebouwd werden
door bijvoorbeeld het Duits. In de woordenboeken van de Duitse taal Duden en
Wahrig (met 120.000 woorden) vonden we bij meerdere woorden een indicatie over
de Nederlandse of Middelnederlandse oorsprong. Sommige van die lexemen
belandden ook in het Slowaaks, maar de Slowaakse vreemdewoordenboeken
(Ivanová-Šalingová & Maniková 1983, Šaling e.a 1997) vermeldden slechts de Duitse
bron. Die hebben we dan zelf aangevuld, zoals in het geval van het Slowaakse woord
vafle. Blijkbaar kennen de Slowaakse vreemdewoordenboeken enkel de
“eindleverancier”, bijvoorbeeld het Duits, Frans of Engels. We volgden parallel
betrouwbare Nederlandse en Duitse bronnen en door die dubbele controle ontdekten
we dat er aan de oorsprong van veel overgenomen lexemen in het Slowaaks een
Nederlands of Middelnederlands (afgekort Mnl.) woord staat.
Het Slowaaks etymologisch woordenboek is momenteel nog niet op de markt, dus
we konden er geen gebruik van maken om de verschillende weergaven van de afkomst
te controleren. We hebben bewijzen gevonden over de samenhang met het Nederlands
in betrouwbare Nederlandse en Duitse secundaire bronnen en baseren onze conclusies
op deze woordenboeken, ook als de informatie soms afwijkt van de Slowaakse
woordenboeken. Onderstaande ontdekkingen bieden we aan als weinig bekende
illustraties van interlinguïstische en socioculturele relaties.
De “export” van Nederlandse uitdrukkingen naar andere talen is een boeiend
thema, want achter die ontleningen vinden we interessante verhalen uit het verleden
van Europese en exotische landen. Migratiegolven vanuit het Nederlandse taalgebied
exporteerden het Nederlands naar de rest van Europa. We vermoeden dat die
migranten bepaalde elementen uit hun woordenschat meenamen naar Duitsland,
Polen en Hongarije, vanwaar ze ook naar Slowakije konden worden gebracht:
- vanaf de twaalfde eeuw trokken Nederlandse, Vlaamse en Friese boeren naar
Noord-Duitsland, onder andere door economische en culturele migratie (o.a.
calvinisten); in de omgeving van Hamburg en Bremen zorgden ze voor de
drooglegging en bewerking van moerasgronden;
- in de 16e en 17e eeuw trokken ze zelfs naar Silezië en Pruisen;
- in de 18e eeuw ontstonden in de buurt van Warschau 37 dorpen met de
gemeenschappelijke naam Holendry, waar Nederlandse kolonisten tot in de 18e
eeuw vasthielden aan taal, protestants geloof en Nederlands onderwijs;
- in de 18e eeuw verspreidden voorttrekkende kolonisten het protestantisme (de
gereformeerde kerk bestaat zowel in Slowakije als in Hongarije).
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Waarschijnlijk heeft de expansie in de omliggende landen een indirecte invloed op
het Slowaaks gehad.

Etymologische vraagtekens
De historische reconstructie van de oorsprong en overname van woorden is een
moeilijk karwei en het is onmogelijk daarbij enkel op het niveau van de linguïstiek
te blijven. De invloed van extralinguale factoren op de migratie van elementen uit
het Nederlandse vocabulaire is erg groot. In het geval van de reislustige en extraverte
Nederlanders waren de contacten met andere samenlevingen en vreemde talen zeer
levendig: actieve handels- en kooplui, bankiers, scheepslui, kolonisten en
kolonisatoren, maar ook verspreiders van innoverende technologieën exporteerden
onder andere hun eigen uitdrukkingswijzen naar andere talen (Duits, Engels, Frans,
Russisch). Via deze talen konden Nederlandse woorden ook talen bereiken waarmee
geen rechtstreeks contact bestond (zoals bijvoorbeeld het Slowaaks).
Fonetische en semantische verbanden zijn niet altijd een betrouwbare indicatie
voor de oorspronkelijke afkomst van een woord uit een bepaalde taal. Woorden
circuleren en daarom kan er bij veel lexemen gediscussieerd worden over hun primaire
afkomst. Dit maakt dat er ook onder etymologen en lexicografen meningsverschillen
te vinden zijn. De tocht voert niet slechts via verschillende talen, maar ook door
uiteenlopende historische tijdperken, waardoor de plaats van afkomst soms verborgen
blijft. Er zijn aanwijzingen dat dit ook voor leenwoorden uit het Nederlandse geldt.
Als Slowaakse tweetalige woordenboeken beknopt informeren over de afkomst van
de kern van een woord, de stam, geven ze die informatie als nuttige randinformatie.
Het doel van deze woordenboeken is de betekenis te verklaren. Ze vervangen dan
ook geenszins het Slowaakse etymologische woordenboek, dat nu in druk is.

Migratie van woorden
Woordmigratie, taalcontacten en overnamefases zijn complexe problemen. In het
Nederlands vinden we verschillende voorbeelden van hoe een woord van de ene taal
naar de andere verschuift. Het woord albatros heeft Arabische wortels, maar werd
later door de Spanjaarden overgenomen. De veronderstelling dat manekýn of bulvár
uit het Frans komen blijkt bij dieper etymologisch onderzoek niet te kloppen. De
Franse woorden mannequin en boulevard zijn afgeleid van het Nederlandse mannetje
(Mnl. mannekijri) en bolwerk (Mnl. bolwerc). In de modebranche worden in het
Slowaaks tegenwoordig eerder de woorden model, modelka gebruikt. Het adjectief
bulvárny wordt gebruikt in bulvárna tlač, boulevardpers, of ook kortweg bulvár.
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In de moderne Germaanse, Romaanse en Slavische talen zijn veel woorden waaraan
een Engelse origine wordt toegeschreven. Het is bekend dat de Nederlanders die zich
in Amerika vestigden met hun taal en dialecten het Engels beïnvloedden. Ondertussen
hebben heel wat van die woorden als quasi Engelse woorden de weg naar Europa
teruggevonden. Van het woord brandy, ook zo in het Slowaaks, is de Engelse origine
bekend, maar verschillende (bv. Duitse) etymologische woordenboeken geven aan
dat brandy oorspronkelijk van het Nederlandse brandewijn is afgeleid. Ook in het
geval van het woord boss weten de meeste gebruikers niet dat de wortels in het
Nederlandse baas liggen. In het Slowaaks heeft het woord boss eerder een negatieve
connotatie, zoals bijvoorbeeld mafiánsky boss (maffiabaas), boss podsvetia (baas
van de onderwereld). De door commercie ontwijde Amerikaanse figuur Santa Claus
is afgeleid van de term die Nederlandse migranten naar Amerika brachten, de
geschenkjes uitdelende sinterklaas. In Slowakije wordt de term Santa Claus weliswaar
gebruikt, maar de meerderheid van de bevolking geeft er een negatieve connotatie
aan omdat de traditie haar eigen Slowaakse Mikuláš heeft.
Aan de lekkere vafle (adjectief vaflový, bv. vaflové cesto - wafeldeeg, vaflová
forma - wafelvorm) wordt in het Slowaakse vreemdewoordenboek een Duitse
oorsprong toegeschreven (Waffel), maar het Duitse lexicon verwijst naar de
Nederlandse origine, het woord wafel. Een Slowaakse smokkelaar wordt ook wel
šmugler genoemd, een woord dat uit het Duits werd overgenomen (Schmuggler),
maar daar dankzij het Nederlands belandde. Er bestaan ook andere voorbeelden van
woorden die via of uit het Nederlands het Slowaaks binnenslopen: van het Spaanse
woord huracán maakten de Nederlanders orkaan, en in het Slowaaks wordt het woord
orkán gebruikt; corcho veranderde in kork (Mnl.)/kurk en vandaar in het Slowaakse
korok (adjectief korkový). Ook de Slowaakse vorm pasát komt van de Nederlandse
passaat(wind). Nederlandse reizigers namen bamboe mee uit Maleisië (de Maleisische
vorm is bambu), in het meervoud bamboes, en dat woord werd in verschillende talen
overgenomen, waaronder in het Slowaaks: bambus (adjectief bambusový). Een
Slowaaks woord van erg gemengde, waaronder Nederlandse, afkomst is lotéria, dat
via het Duitse Lotterie de taal binnenkwam, maar het Duits haalde de mosterd bij
het Nederlandse woord loterij. De etymologie is echter complexer, want ook het
Franse woord lot en het Italiaanse lotto speelden in het verleden een rol.

Terminologische ontleningen
De overname van Nederlandse woorden was een logisch gevolg van de expansieve
vaardigheden van de bewoners der historische Nederlanden, die vooral uitblonken
op gebieden als scheepsbouw, kaasproductie, landbouw en waterbeheer. Van deze
landbouwkundige en technologische gebieden werden heel wat termen in Europese
talen overgenomen.
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Ook in het Slowaaks gebruiken we maritieme termen die vaak van Middelnederlandse
woorden zijn afgeleid:
dok

- van het Ned. Dok;

balast

- van het Ned. ballast: in het Slowaaks
wordt net als in het Nederlands dit niet
alleen als scheepsterm gebruikt, maar ook
voor een overbodige last;

bója

- van het Ned. boei: al heeft Slowakije
geen zee, de woorden bója, bójka, bójky
worden wel gebruikt bij zwembaden,
rivieren en meren;

bojer

- van het Ned. boeier,

flotila

- van het Ned.flottjelie: in het Nederlands
enkel een militaire vloot, in het Slowaaks
ook een handelsvloot;

harpúna

- van het Ned. harpoen: om de typische
vorm te beschrijven gebruikt het
Slowaaks ook het adjectief harpúnovity;

jachta

- van het Ned. jacht, betekent in het
hedendaagse Slowaaks een luxueus
recreatieschip met kajuiten;

jola

- van het Ned.jolle, joll;

kajuta

- van het Ned. kajuit: in het Slowaaks
enkel in de betekenis van een woonruimte
aan boord van een schip;

klinkrový

- van het Ned. klinker: soort tegel (zie
verder bij de term klinker);

kója

- van het Ned. kooi: in het Slowaaks een
afgescheiden omheinde ruimte (bijv. op
een tentoonstelling);

lekáž

- van het Ned.lek, leek (Mnl.);

matróz

- van het Ned. matroos: in het Slowaaks
is dit verouderende spreektaal, de
moderne variant is námornlk;

vrak

- van het Ned. wrak: in het Slowaaks
overschot van een schip of voertuig dat
vernield is, niet meer functioneert.
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Op het gebied van waterbeheer worden onderstaande termen in het Slowaaks
gebruikt:
polder

- van het Ned. polder: in Slowakije
kennen we de grafische namen Dunajský
polder (Donaupolder), polder Beša,
polder Oreské;

polderizácia

- het geleidelijk dichtgroeien en
verdwijnen van een meer door
waterplanten.

Door geïmporteerde levensmiddelen belandden sommige gastronomische
benamingen in het Slowaaks:
ančovka (ook ančovicky)

- van het Ned. ansjovis;

garnely

- van het Ned. garnaal;

matjesy

- van het Ned. maatjesharring;

spekulacius

- van het Ned. speculaas.

Andere technische termen nam het Slowaaks waarschijnlijk via het Duits over,
bijvoorbeeld de Duitse woorden Holländer en Klinker die als Nederlandse ontleningen
gemarkeerd worden:
dóza

- van het Ned. doos, dose;
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holender

- deze papiermachine diende om vezelig
materiaal te pletten en vermengen bij het
vervaardigen van papier en werd
vernoemd naar het land van oorsprong,
waar hij in de 17e eeuw werd ontworpen;

klinker

- van het Ned. klinker, heeft een
onomatopoëtische origine, het werkwoord
klinken verleende zijn naam aan deze
kleine, scherp geslepen stenen;

pumpa

- van het Ned. pomp, pompe: belandde
via het Duitse Pumpe in het Slowaaks en
is spreektaal voor het woord čerpadlo.

Vanuit de landbouw werden de volgende woorden genaturaliseerd:
maras

- van het Ned. moeras:, betekent in het
Slowaaks modder, klei (synoniem van
bahno), en heeft ook een expressieve
connotatie: to je taký maras (ocitnút' sa
v kaši) in de betekenis in problemen
geraken, in de penarie zitten, wat een
ellende (we moeten wel opmerken dat het
woord marazmus van Griekse origine is);

berma

- van het Ned. berm;

berm

- strandterras dat ontstaat door erosie of
sedimentatie.

Ook woorden die samenhangen met de Nederlandse geschiedenis werden in het
Slowaaks opgenomen:
geus

- van het Ned. geus, pl. geuzen. De
benaming komt van het Franse gueux
(bedelaar), en verwijst naar de
Nederlandse verzetstrijders die in de 16e
eeuw vochten tegen de Spanjaarden.

Aardrijkskundige en volkskundige termen
Geografische eigennamen worden vaak gebruikt om typische Nederlandse of Vlaamse
producten of voorwerpen die in die regio werden uitgevonden te benoemen. Elke
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toerist kent in het Slowaaks het woord gracht, zij het met Slowaakse uitspraak. Het
Slowaaks werd verder verrijkt door de volgende woorden:
eidam

- soort harde kaas vernoemd naar de stad
Edam;

gouda

- soort harde kaas vernoemd naar de stad
Gouda;

holand

- soort fijn handgemaakt papier;

holand'anka

- een legkippenras;

holandit

- (ook hollandit) in de mineralogie een
deel van het mineraal psilomelaan
(volgens andere bronnen pyrolusiet) dat
barium bevat.

Bij deze groep van geografische en volkskundige termen hoort ook de economische
term holandská dražba (Hollandse veiling), een veiling waarbij een voorwerp onder
de startprijs wordt verkocht, al is de etymologische motivatie bij die uitdrukking niet
zo duidelijk.
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In het Slowaaks worden verder de volgende woorden van Nederlandse afkomst
gebruikt:
Búri

- van het Ned. Boeren: nakomelingen van
Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika;

orkán

- deze vernietigende storm in het
zuidelijke deel van de Indische Oceaan
hangt samen met de Indische, en later de
Spaanse term huracán, uragán, een term
die Nederlandse zeevaarders en
kolonisatoren verspreidden;

maklér

- van het Ned. makelaar: is in Slowakije
een vrij jong beroep en wordt pas sinds
de laatste vijftien jaar gebruikt in de
commerciële wereld: makelarij, verkoop
en verhuur van appartementen en huizen.

Een vraagteken voor romanisten is de term flamenco, de Spaanse (Andalusische)
muziek- en dansstijl die typisch is voor Spanje, want het woord flamenco in het
Spaans betekent Vlaams, flámsky.

Afleidingen van eigennamen
Buiten de hierboven aangevoerde namen eidam en gouda heeft ook het veelgebruikte
woord burza een plaats gekregen in de internationale en Slowaakse terminologie.
Achter de bekendere betekenis van het woord gaat de naam van een rijke Vlaamse
familie schuil. De etymologie van burza is interessant gezien het Slowaaks dit woord
als een homoniem gebruikt: voor wat de betekenis van ‘zak’, ‘tas’, ‘tasje’ betreft,
ligt de oorsprong bij het Latijnse bursa dat overgenomen werd van het Griekse býrsa.
Verder zijn er de bekendere betekenissen van de technische term burza: (1) markt
voor waardepapieren, (2) plaats om ruilhandel te bedrijven, (3) gebouw waar die
handel plaatsvindt. In tegenstelling tot het Nederlands betekent het Slowaakse burza
niet ‘studiebeurs’. Die semantische lijn is terug te voeren op de naam van het Vlaamse
koopluigeslacht Van der Burse, dat in de stad Brugge woonde en waarvan het
wapenschild drie zakken bevatte. Voor het huis van deze familie ontmoetten handelslui
elkaar en voerden intensieve onderhandelingen.’1 Burza heeft in het Slowaaks nog
een andere betekenis: als plaats voor uitwisseling, voor interessante handel, bv.
filatelistická burza (filateliebeurs), waar postzegelverzamelaars postzegels kopen en
verkopen, burza detského šatstva (kinderkledingbeurs).
Bakelit - ook in het Slowaaks betekent dit woord een harde, broze kunststof die
vernoemd werd naar zijn Belgische uitvinder L.H. Baekeland.
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De semantische evolutie van enkele woorden
Er bestaan Nederlandse leenwoorden die in het Slowaaks een andere betekenis hebben
gekregen, of waarvan de betekenis enigszins is verschoven. Daarbij horen de
hierboven genoemde woorden: het al wat verouderde manekýn en bulvár (bolwerk).
Andere interessante gevallen zijn:
droga - van het Ned. droog: het Nederlandse woord werd waarschijnlijk door het
Frans overgenomen als basis voor de benaming van droge planten en bewerkte stoffen
met halucinogene effecten, in het Frans drogue. Het substantief droga werd
opgenomen in het Slowaakse vocabulaire en wordt gebruikt in de woorden drogovat',
nadrogovaný, drogový diler (drugs nemen, high, drugdealer);
lavlrovanie (subst.), lavlrovat' (werkwoord) heeft in het Slowaaks verschillende
betekenissen, waarvan er een is afgeleid van het Nederlandse laveren. De Slowaken
namen het woord echter niet over als scheepsterm, maar in overdrachtelijke zin: zich
ontwijkend opstellen, ontwijken, afwachten, manoeuvreren;
haprovat' - is een woord uit de spreektaal dat wellicht het Slowaaks binnenkwam
via het Duitse hapern, waarvan Duden aangeeft dat het een Nederlandse ontlening
is van het woord haperen. In het Slowaaks wordt het gebruikt als een apparaat niet
werkt, als iets niet in orde is, of iemand niet betrouwbaar is.

Metaforische afleidingen en bijzonderheden
Voorbij de grenzen van Nederland en Vlaanderen ontstonden benamingen die afgeleid
werden van eigennamen en een eerder metaforische, overdrachtelijke of zelfs
spottende betekenis kregen. Nederlandstaligen kennen die betekenissen meestal niet.
We hebben er twee van die categorie gevonden:
Flám - (1) (historisch) inwoner van het graafschap Vlaanderen en (actueel) een
Nederlandstalige (of Vlaamstalige) Belg, flám (2) als spreektaal voor een nachtelijk
feest, en de afleiding flamender, flámovat' (uitbundig feestvieren), woorden die uit
de 17e eeuw dateren toen Vlaamse huurlingen zich hier ophielden tijdens de
dertigjarige oorlog (en door hun levenswijze blijkbaar de aandacht trokken);
brajgel - dit woord is informeel en betekent chaos, wanorde. Vermoedelijk is het
geïnspireerd door de drukbevolkte drinkgelagen en kroegscènes op de schilderijen
van Pieter Breughel (1528 - 1638), die in de vakliteratuur Bruegels worden genoemd.

Praagse perspectieven 5

203

Tot slot
Binnen het etymologisch onderzoek bestaan uiteraard geen mathematische precisie
en eenduidige oplossingen. De lijst van moeizaam bijeengezochte woorden die we
met eigen opmerkingen hebben aangevuld, stellen we voor zonder aanspraak op
volledigheid, perfectie en eenduidigheid. We bieden dit artikel aan aan hen die
geïnteresseerd zijn in de banden tussen de neerlandistiek en de slowakistiek. Moge
dit tevens een bewijs zijn voor het feit dat de rondzwervingen van andere volkeren
ook ons tot onverwachte ontdekkingen leiden, als we bereid zijn om op onze eigen
manier in hun voetsporen te treden.
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Eindnoten:
1 Misschien is de familie Van der Burse zelfs tot in Slowakije geraakt, want de naam Bursa
bestaat in Slowakije en is een exotisme.
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Nationale variëteiten van het Nederlands.
Inleidende opmerkingen
Stanislaw Prędota
Universiteit van Wroclaw
Samenvatting
Het moderne Nederlands behoort tot de pluricentrische talen. Het Algemeen
Beschaafd Nederlands (ABN) dat in Nederland wordt gebruikt, geldt als
de standaardvariëteit van het Nederlands. Daarnaast zijn er nog twee
ontwikkelde nationale variëteiten van deze taal: de Noord-Belgische in
België en de Surinaamse in Suriname. De Curaçaose variëteit op de
Nederlandse Antillen bevindt zich vooralsnog in statu nascendi.
Moderni nizozemština patři mezi pluricentrické jazyky. Spisovná
nizozemština (ABN) uživaná v Nizozemsku plati jako spisovná varieta
nizozemštiny. Vedie toho se vyvinuiy ještë dvé národni variety tohoto
jazyka: severobelgická v Beigii a surinamská v Surinamu. Varieta na
Nizozemských Antiiách se zatim nacházi ve stavu zrodu.

1. Inleiding
Rudolf Muhr, de bekende Oostenrijkse germanist, heeft de moderne Europese talen
in mono- en pluricentrische ingedeeld (2003: 191-233). Een monocentrische taal
voldoet daarbij aan twee voorwaarden: a) het is slechts in één land officiële taal, en
b) het vertoont geen nationale variëteiten. Muhr noemt 28 monocentrische talen:
Albaans, Armeens, Aserbeidzjaans, Bosnisch, Bulgaars, Deens, Estlands, Faeröers,
Fins, Georgisch, Hongaars, Iers, IJslands, Kroatisch, Letzeburgs (Letzebuergisch),
Lets, Littouws, Macedonisch, Noors, Oekraïens, Pools, Roemeens, Servisch, Sloveens,
Slowaaks, Tsjechisch en Turks. Hij wijst er echter op dat de status van het Albaans,
Armeens, Bosnisch, Hongaars, Roemeens en Russisch ambigue is. Een pluricentrische
taal moet één voorwaarde vervullen, namelijk als officiële taal fungeren in ten minste
twee landen. Muhr onderscheidt negen Europese pluricentrische talen: Duits, Engels,
Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds. In deze groep
neemt het Engels een bijzondere plaats in. Het heeft twee nationale variëteiten in
Europa: de Britse in het Groot-Brittannië en de Ierse in Ierland. Buiten Europa heeft
het vijf nationale variëteiten: de Amerikaanse in de USA, de Canadese in Canada,
de Australische in Australië, de Zuid-Afrikaanse in de Republiek Zuid-Afrika en de
Nieuw-Zeelandse in Nieuw-Zeeland. Bovendien is het de tweede officiële taal in
enkele landen in Azië en Afrika: India, Pakistan,
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Bangladesj, Kenia, Negeria, Soedan etc. In totaal heeft het dus verschillende functies
in 76 landen, terwijl het in 59 landen ambtstaal is.
Recentelijk heeft Aleksander Szulc, de befaamde Poolse germanist en scandinavist,
het onderzoek naar nationale variëteiten van het Duits op gang gebracht (1999). In
zijn omvangrijke monografie presenteert hij er vier: de Oostenrijkse, Zwitserse,
Luxemburgse en Liechtensteinse. Daarbij past hij in zijn analyse een trapsgewijs
procédé toe. De eerste stap heeft het karakter van een confrontatieve analyse van een
bepaalde nationale variëteit en de standaardvariëteit van het Duits die in de
Bondsrepubliek Duitsland wordt gebruikt. Op die manier worden systematisch
bijzonderheden vastgesteld die nationale variëteiten op diverse vlakken vertonen.
De tweede stap heeft een explicatief karakter. Daarbij worden taalhistorische oorzaken
van de vastgestelde bijzonderheden opgespoord.
In wat nu volgt willen we - door de boven genoemde monografie van Aleksander
Szulc geïnspireerd - de nationale variëteiten van het Nederlands onder de loep nemen.
Het behoort weliswaar niet tot de grote wereldtalen, maar het vertoont desondanks
drie nationale variëteiten. Onze bijdrage heeft een verkennend karakter. Wegens de
beperkte omvang concentreren we ons op een aantal lexicale bijzonderheden.
Diachrone aspecten laten we buiten beschouwing. In aanmerking worden verder niet
genomen: a) het Afrikaans als de dochtertaal van het Nederlands, b) twee streektalen
in Nederland, het Limburgs en het Saksisch, en c) het Zeeuws als streektaal in
wording.
Het Nederlands in het Koninkrijk der Nederlanden vormt de standaardvariëteit
van deze taal. Het heeft drie nationale variëteiten: de Noord-Belgische in België, de
Surinaamse in Suriname en de Curaçaose op Curasao. Het Nederlands is ook nog de
ambtstaal op de eilanden Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, die deel
uitmaken van de Nederlandse Antillen, en op het eiland Aruba dat vanaf 1986 de
status aparte heeft.
Het onderzoek van het pluricentrisme van het Nederlands is vooralsnog weinig
gevorderd. Dit hangt vooral samen met het sterke taalcentralisme dat voor het
Nederlands kenmerkend is: de Noord-Belgische, Surinaamse en Curaçaose variëteiten
worden nog vaak als van de taalnorm afwijkend beschouwd.

2. Het Nederlands in het Koninkrijk der Nederlanden
Het Koninkrijk der Nederlanden omvat een oppervlakte van 41 526 km2 en telt ca.
16 miljoen inwoners. Qua oppervlakte en inwonertal is het tegenwoordig het grootste
Nederlandstalige land. Om die reden geldt het daarin gebruikte Standaardnederlands,
het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN), als de standaardvariëteit van het
Nederlands. Binnen het gehele Nederlandse taalgebied geniet het ABN het hoogste
prestige. Het is ontstaan op basis van de
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stadsdialecten van de belangrijkste provincies van het Koninkrijk der Nederlanden:
Noord-Holland en Zuid-Holland. Wegens de zogenoemde Brabantse expansie in de
17de eeuw werd het ook sterk door Brabantse dialecten beïnvloed. Zijn literaire traditie
gaat tot in de 13de eeuw terug. Het werd door schrijvers gevormd die tot de coryfeeën
van de Nederlandse literatuur behoren. Het ABN wordt met name door sociale elites
in Nederland gebruikt. Daartoe behoren vertegenwoordigers van vrije beroepen voor
wie de taal - in de gesproken en geschreven vorm - het werksinstrument is. Het zijn
wetenschappers, leerkrachten, schrijvers, redacteurs, journalisten, juristen,
toneelspelers, medewerkers van de omroep en televisie, geestelijken, beroepspolitici
etc.

3. De Noord-Belgische variëteit van het Nederlands
Het Koninkrijk België, Royaume de Belgique, omvat 30 528 km2 en telt meer dan
10 miljoen inwoners. Officieel is het een drietalig land. Meer dan 6 miljoen mensen
in Vlaanderen en Brussel maken gebruik van de Noord-Belgische variëteit van het
Nederlands1. Verder bezigen circa 4 inwoners in Wallonië en Brussel het Frans.
Brussel dat ongeveer 1 miljoen inwoners telt, geldt bijgevolg als tweetalig gebied.
In de oostkantons leeft ten slotte de Duitstalige gemeenschap die zo'n 150 000 mensen
telt. De officiële indeling van België in vier taalgebieden: het Nederlands in het
noorden, het Frans in het zuiden, het Nederlands en het Frans in Brussel en het Duits
in het Oosten, vond in 1970 plaats. Van doorslaggevende betekenis voor de
tegenwoordige taalsituatie in Noord-België is vooral de geschiedenis van deze
gebieden. In de middeleeuwen kwam het daar tot een bloei van de Middelnederlandse
taal en cultuur die later door de Tachtigjarige Oorlog werd onderbroken. Daarbij
raakte Noord-België onder vreemde heerschappij, eerst de Spaanse en daarna de
Oostenrijkse. Om religieuze redenen zagen zich de plaatselijke protestante elites
genoodzaakt hun vaderland te verlaten en vestigden zich meestal in Nederland.
Noord-België werd door de Franse taal en cultuur overheerst. De hogere sociale
lagen werden geleidelijk verfranst en slechts de dorpsbevolking gebruikte nog
Nederlandse dialecten. Pas vanaf het midden van de 19de eeuw begonnen de
Vlamingen systematisch en consequent een cultuur- en taalautonomie op te eisen.
Als resultaat van hun jarenlange en onverzettelijke strijd tegen de overheersing van
het Frans ontstond de Noord-Belgische variëteit van het Nederlands.
Kenmerkend voor de tegenwoordige taalsituatie in Noord-België is een grote
sociale differentiëring van het daar gesproken Nederlands. We vinden er lokale
dialecten, regionale omgangstalen, de Noord-Belgische variëteit van het Nederlands
en de taal van de Vlaamse omroep en televisie (Willemyns & Daniëls 2003: 319
e.v.). Het object van onze uiteenzetting is de Noord-Belgische variëteit waarvoor
ook de Belgische neerlandici sinds langere tijd
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belangstelling tonen. Van het ABN in Nederland onderscheidt ze zich voornamelijk
qua uitspraak en woordenschat en in mindere mate qua morfologie en syntaxis. De
onderhavige opmerkingen beperken zich, zoals aangekondigd, tot een aantal lexicale
bijzonderheden. Deze zijn door Willemyns & Daniels in de volgende groepen
ingedeeld: officiële in Noord-België gebruikte termini, archaïsmen, dialectismen,
ontleningen aan het Frans, purismen, gallicismen en belgicismen2.
Groep I: officiële in Noord-België toegepaste termini. Ze betreffen administratieve
en ambtelijke realia van dit gedeelte van België. Enkele bestaan sinds lang, andere
zijn vrij recent gevormd:
de alarmbelprocedure - grondwettelijke procedure om ideologische of taalkundige
minderheden te beschermen (p. 27)3,
de faciliteiten - overheidsvoorzieningen op het gebied van onderwijs en taal voor
een minderheid op taalgebied (p. 100),
het leefloon - bestaansminimum (p. 179),
het overlevingspensioen - weduwe- en wezenpensioen (p. 229),
het remgeld - eigen bijdrage voor geneeskundige verzorging, deel van het bedrag
dat niet door de ziekteverzekering wordt terugbetaald (p. 277),
het rijksregisternummer - persoonlijk identificatienummer in het rijksregister
(p.281),
de rijkswacht - door het rijk ingestelde politie, nu de federale politie (p. 281).
Groep II: archaïsmen. Ze resulteren uit de splitsing van het Nederlandse taalgebied
in de 17de eeuw als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog. In Noord-België is het toen
tot een economische, culturele en talige stagnatie gekomen. Daardoor werden enkele
verouderde woorden bewaard die in Nederland onbekend zijn:
de heirkracht - overmacht (p. 130),
het kleed - jurk, japon (p. 162),
de mantel - jas, overjas voor mannen (p. 188),
de nagel - spijker (p. 205),
de papschool - kleuterschool (p. 235).
Groep III: dialectismen. Ze resulteren - zoals de archaïsmen - uit de splitsing van het
Nederlandse taalgebied na de Tachtigjarige Oorlog. Elites in Noord-België, die niet
naar het buitenland emigreerden, werden geleidelijk verfranst. Lagere sociale lagen
gebruikten plaatselijke Nederlandse dialecten die tot nu toe van een grote vitaliteit
getuigen. Tot deze dialectismen worden onder andere gerekend:
de beenhouwer - slager (p. 41),
de goesting - zin, trek, lust, smaak (p. 121),
de hesp - ham (p. 132),
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de loerjager - stroper,
de vijs - schroef (p. 363).
Groep IV: ontleningen aan het Frans. De oorzaak ervan is de eeuwenlange
overheersing van het Frans in België. Daartoe kan men bijvoorbeeld rekenen: de
camion - vrachtwagen, vrachtauto (p. 66),
de camionette - bestelwagen (p. 66),
de chauffage - centrale verwarming, verwarmingsinstallatie (p. 69),
de croque-madame - tosti met ham, kaas en gebakken ei (p. 75),
de croque-monsieur - tosti (p. 75),
het guichet - loket (p. 124),
de routier - vrachtwagenchauffeur,
de stylo - balpen (p. 318),
de velo - fiets (p. 350).
Groep V: purismen. Ze ontstonden als een reactie op bovenmatige verontreiniging
van de Noord-Belgische variëteit van het Nederlands door Franse ontleningen. Deze
werden geweerd en door inheemse woorden vervangen:
de carosserie - het koetswerk,
de centrifuge - de droogzwierder (p. 89),
de champagne - de schuimwijn,
de crèche - de kinderkribbe (p. 160),
de douche - het stortbad (p. 315),
de geadresseerde - de bestemmeling (p. 46),
het horloge - het uurwerk (p. 346),
de portemonnee - de geldbeugel (p. 115),
de paraplu - het regenscherm (p. 275),
de punaise - de duimspijker (p. 90).
Groep VI: gallicismen. Het gaat om woorden, woordverbindingen of grammaticale
constructies die het Franse voorbeeld nabootsen of letterlijk uit het Frans zijn vertaald.
Ze worden als incorrect beschouwd:
C'est ma faute - dat is mijn fout (in plaats van: dat is mijn schuld) (p. 105),
nettoyage à sec - droogkuis (in plaats van: stomerij, chemische reiniging) (p. 89),
pièce de rechange - het wisselstuk (in plaats van: (reserve)onderdeel) (p. 384),
supérieur - overste (in plaats van: chef, baas, hoofd) (p. 230).
Groep VII: belgicismen. Dit zijn woorden, woordverbindingen of grammaticale
constructies die typisch voor de Noord-Belgische variëteit van het Nederlands zijn.
Ze hebben geen tegenhangers in het ABN. Tot de bekende lexicale belgicismen
behoren onder meer:
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de bosklas - verblijf van een klas in of bij een bos, met naast de lessen gelegenheid
tot verkenning van het bos (p. 58),
de eindejaarsfeesten - feesten rond Kerstmis en Nieuwjaar, jaarwisseling (p. 95),
het landjuweel - wedstrijd voor amateurtoneelgezelschappen (p. 176),
de sneeuwklas - verblijf van een klas in een bergstreek, met naast de lessen
gelegenheid tot wintersport (p. 303),
de speeltijd - speelkwartier (p. 306),
de zeeklas - educatief verblijf van een schoolklas aan de kust, met aangepaste
lessen (p. 387).
Lexicale bijzonderheden van de Noord-Belgische variëteit van het Nederlands
verheugen zich reeds sinds enkele decennia in de belangstelling van onderzoekers.
Zo heeft Constant H. Peeters een reeks in zijn woordenboek opgenomen (1934). Hij
voorzag ze van verklaringen en ABN-equivalenten. De bekendste worden ook in
verklarende woordenboeken van het moderne Nederlands in aanmerking genomen.
Meestal worden ze dan aangeduid met het kenmerk AZN = Algemeen
Zuid-Nederlands.
Het omvangrijkste en het best gedocumenteerde woordenboek van Noord-Belgische
lexicale bijzonderheden werd samengesteld door Walter de Clerck. Zijn Nijhoffs
Zuidnederlands Woordenboek ('s-Gravenhage, Antwerpen 1981) omvat ca. 9.500
trefwoorden. In een aanhangsel vindt men bovendien drie lijsten met varianten,
Franse ontleningen en synoniemen. Het recentste woordenboek op dit gebied is het
Vlaams-Nederlands Woordenboek (Antwerpen 2003). Peter Bakema, Patricia Defour,
Marianne Jacobs, Sabine Lefever & Maurice Vandebroek vermelden woorden en
fraseologismen die typisch zijn voor de Noord-Belgische variëteit, naast de
ABN-equivalenten.

4. De Surinaamse variëteit van het Nederlands
Suriname ligt in het Noord-Oosten van Zuid-Amerika. Tussen 1667 en 1954 is het
een Nederlandse kolonie geweest en vervolgens tot 1975 een autonoom overzees
gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 1975 is het een onafhankelijke
staat. De oppervlakte bedraagt 163 265 km2. Het telt 430 000 inwoners van wie bijna
de helft in Paramaribo en de omgeving woont. Tevens wijzen we erop dat veel
Surinamers na de onafhankelijkheid om economische redenen naar Nederland zijn
vertrokken. De Surinaamse diaspora aldaar telt zo'n 300 000 mensen.
De oorspronkelijke bevolking van Suriname bestond uit Indianen. De Nederlandse
kolonisten brachten slaven uit West-Afrika die gedwongen werden op
suikerrietplantages te werken. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 begon men
goedkope uit India gehaalde arbeidskrachten tewerk te stellen. Dit
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verklaart waarom de tegenwoordige bevolkingssituatie in Suriname vrij ingewikkeld
is. Indiërs maken ongeveer 37% van de bevolking uit, Creolen 31%, Javanen 15%,
Negers 10%, Indianen 3%, Chinezen 2% en Nederlanders 1%.
Ingewikkeld is ook de taalsituatie in dit multiraciale land. De ambtstaal na de
onafhankelijkheid van Suriname bleef het Nederlands. Het gehele onderwijssysteem
- vanaf de basisschool tot de universiteit - stoelt op het Nederlands.4 De functie van
lingua franca wordt echter vervuld door het Sranantongo, een Creoolse taal die op
het Engels is gebaseerd. Bovendien worden nog 20 kleinere talen gebruikt.5
In Suriname ontwikkelde zich een Surinaamse variëteit van het Nederlands. Als
surinamismen worden woorden, woordverbindingen of constructies genoemd die
voor deze variëteit kenmerkend zijn en die afwijken van het ABN. In de recente
editie van het groene boekje uit 2005 werden er voor het eerst 500 opgenomen.
Verder stelde Van Donselaar het eerste tweetalige Woordenboek van
Surinaams-Nederlands (Muiderberg 1989) samen. Het bevat 6600 woorden die tot
de Surinaamse variëteit behoren, tezamen met hun ABN-equivalenten. Hij
onderscheidt drie hoofdoorzaken die ten grondslag liggen aan het onstaan van de
lexicale bijzonderheden van de Surinaamse variëteit:
1). specifieke natuurlijke omstandigheden van Suriname,
2) de geïsoleerde positie van Suriname ten opzichte van Nederland,
3) de invloed van andere talen (Van Donselaar 1989: 20).
Ad 1.
In Suriname bestaan realia die in Nederland onbekend zijn. De benoeming van
een aantal van deze realia resulteerde onder andere in:
a) namen van planten en gewassen die in Suriname wild groeien of daar gekweekt
worden:
de bosrijst - rijst die op droge grond geteeld wordt (p. 92)6,
de ijzerhart - boom met rood sap in de bast, onaanzienlijke bloempjes in trosjes
en met zeer hart kernhout (Bocoa prouacensis) (p. 174),
de kerstorchidee - op bomen groeiende orchidee met grote, voornamelijk paars
gevlekte bloemen (Oncidium lanceanum) (p.197),
de maanbloem - windende, kruidachtige sierplant met witte bloemen, tropisch
Amerikaans, ingevoerd (Calonyction bona-nox) (p. 238),
de sergeantenkloten - boom met kleine bloemen in lange trossen en bruine, ronde
tot eivormige, 5-8 cm lange vruchten (Licania macrophylla) (p. 332),
b) namen van in Suriname levende dieren:
de blauwdas - zangvogel, behorende tot de kanaries (organisten), waarvan het
mannetje blauw (o.m. aan de ‘das’) en geel (o.m. op het voorhoofd) van kleur is
(Euphonia finschi) (p. 75),
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de oranjekuif - vogel waarvan het mannetje zwart is met een oranje kuif (Tachyphonus
cristatus) (p. 273),
Spaanse dame - een grote, groene bidsprinkhaan (Stagmatoptera femoralis) (p.
345),
de suikermier - faraomier, een zeer klein miertje (Monomorium pharaonis) (p.
360),
de zeeduif - lachmeeuw (Larus atricilla) (p. 409).
c) woordenschat die betrekking heeft op de politiek, administratie en maatschappij
van Suriname:
het akkergeld - soort grondbelasting (p. 47),
de districtscommissaris- hoogste gezagsdrager in een district , rechtstreeks
ressorterend onder de minister (p. 122),
de dokterskaart - kaart, verstrekt aan minder vermogenden en rechthebbenden, die
het recht op kosteloze geneeskundige verzorging garandeert (p. 126),
de kookschool - huishoudschool (p. 211),
de landbouwer - niet blanke boer (p. 227),
de landsdienaar - ambtenaar (p. 227),
de landvoogd - gouverneur (p. 228),
het sociaal pleidooi - pleidooi voor een rechtbank waarbij ten gunste van de
verdachte sociale omstandigheden worden aangevoerd of een beroep wordt gedaan
op sociale gevoelens (p. 342),
het stadscommissariaat - het bestuurlijke apparaat van het stadsdistrict Paramaribo
(p. 351).
d) woordenschat op het gebied van religieuze en kerkelijke aangelegenheden in
Suriname:
de avondzegen - dagsluiting met een christelijk karakter in een ziekenhuis (p. 52),
de gebedsvereniging - vereniging van voornamelijk Creoolse vrouwen, die tijdens
samenkomsten met en voor elkaar bidden, godsdienstige liederen zingen en preken
(p. 146),
de Hartmannskrans - vrouwenvereniging binnen een Evangelische Broedergemeente
(E.B.G.) die in allerlei vormen liefdadig werk doet (p. 164),
de hoofddienaar - man die door de gekozen leden van een E.B.G.-kerkenraad is
aangewezen als hoofd van de dienaren, derhalve hoofdcollectant en tevens ambtshalve
kerkenraadslid (p. 168),
de lijkbewassing - het afleggen enz. van een overledene (p. 233),
de lijkstaatsie - begrafenisstoet (p. 233),
de morgenzegen - dagopening met een christelijk karakter op scholen, in
ziekenhuizen e.d. (p. 257),
het oranjewerk - vrijwaring van een lijk tegen bederf, tot aan het tijdstip van de
bezorging, door een behandeling met het sap van zure oranje, gemengd met dram,
tabak, zout en kamfer (p. 273),
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de Stuiversvereniging - de naam van de begrafenisvereniging van de hervormde
Gemeente in Paramaribo (p. 359).
e) namen van voor Suriname typische spijzen en dranken die in Nederland
onbekend zijn:
de amandelorgeade - amandelmelk (p. 48),
het broodbeschuit - soort beschuit verkregen door een sneetje oud brood met korst
in een oven te roosteren (p. 101),
de broodtaart - taart gemaakt van oud brood (p. 101),
het cassavebrood - grote, platte, ronde koek vervaardigd door het roosteren van
een laagje vochtig cassavemeel op een hete plaat (p. 107),
de chocoladebol - halfvormige bol met chocolade door het gebak en een dikke
laag chocolade aan de onderkant (p. 110),
het eierbeschuit - vierkant beschuit, aan beide zijden vlak, gegeten als lekkernij,
bijv. bij de thee (p. 133),
de kerstbol - rond kerstbroodje, door kinderen aan anderen aangeboden opdat deze
hun deel kunnen nemen door er een stuk af te knijpen (p. 197),
de kokosorgeade - melkachtige drank gekookt uit kokosnootvlees, met toevoeging
van amandelessence (p. 208),
de peperpot - Indiaanse dikke soep van kasripo, met veel pepers, met stukken vlees
en vis erin en verder alles wat eetbaar en voorhanden is (p. 287),
de pindabanket - pindakoekje, d.i. een koekje gebakken van deeg met gemalen
pinda en voorzien van een halve pinda in het midden erop (p.292),
de pindasoep - dikke soep gemaakt van pindakaas en meestal met stukjes vlees en
tomtom, alsmede andere ingrediënten, genuttigd als hoofdgerecht (p. 292),
het schaafïjs - versnapering bestaande uit een mengsel van ijsschaafsel en stoop
(limonadesiroop), bereid en verkocht aan een wagentje en opgelepeld vanuit de hand
of uit een glas o.i.d. (p. 326),
de strooppoeder - limonadepoeder, d.i. poeder met een geconcentreerde smaak
waarvan door toevoeging van water limonade gemaakt kan worden (p. 358),
de varkensstaart - varkensstaarten in zout als voedsel voor mensen (p. 382).
De boven genoemde woorden behoren tot de zogenoemde lexicale surinamismen.
Dit begrip is gevormd naar analogie van de term lexicale helvetismen die door
Aleksander Szulc wordt toegepast bij de beschrijving van de taalsituatie in Zwitserland
(1999: 147).
Ad 2.
In het verleden vormde Suriname een door het moederland geëxploiteerde kolonie.
De economische en culturele ontwikkeling verliep in beide landen dan ook in
verschillende richtingen. Dit heeft zonder twijfel doorslaggevende invloed uitgeoefend
op de ontwikkeling van de Surinaamse variëteit van het
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Nederlands. Tabel 1 bevat een lijst van zaken en begrippen die in de Surinaamse
variëteit anders worden genoemd dan in het ABN.

Tabel 1.
SURINAAMSE VARIETEIT

ABN

artsen

medicijnen studeren (p. 51)

de bijlegfuif

Amerikaanse fuif (p. 71)

de borstrok

het hemd (p. 87)

doctoreren

de doctorsgraad behalen, promoveren (p.
125)

de draaier

de vrouwenversierder (p. 128)

de echte

de echtgenoot, de echtgenote (p. 133)

het hoedje

het condoom (p. 166)

lekke pijp

de gonorrhoe (p. 230)

moeilijken

lastig vallen, last bezorgen (p. 255)

de neusboter

het/de snot (p. 264)

rossen

verkrachten (p. 316)

het slaappak

de pyjama (p. 337)

de uitstalkast

de etalage (p. 381)

het visgat

de visvijver (p. 389)

de voetsteen

het monument (p. 391)

Ad 3
Binnen de Surinaamse variëteit vinden we ca. 550 lexicale elementen die aan het
Sranantongo zijn ontleend, bijvoorbeeld:7
de biervrouw - buurvrouw (Sranantongo: birfrow) (p. 71),
de granma - grootmoeder (Sranantongo: granmma) (p. 156),
de granpa - grootvader (Sranantongo: granppa) (p. 156).
De Surinaamse variëteit kent tevens ongeveer 200 Engelse ontleningen8. De oudste
ervan dateren uit de periode dat Suriname tot Groot-Brittannië behoorde. Nieuwere
zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ontleend ten gevolge van de stationering in
Suriname van Amerikaanse soldaten. De laatste golf van ontleningen is met de
activiteiten van Amerikaanse firma's verbonden die zich in Suriname hebben gevestigd
en met de invloed van de Engelse en Amerikaanse cultuur, vooral via televisie en
film. Bijvoorbeeld:
djoinen - zich aansluiten, meedoen met (Engels: to join) (p. 124),
de djoniman - playboy (Engels: johnny) (p. 125),
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de flashlight - zaklantaarn (Engels: flashlight (p. 140),
flirten - minnekozen, vrijen (Engels: to flirt) (p. 140),
de highway - grote weg (Engels: highway) (p. 141),
de pinekiller - pijnstillend middel, pijnstiller (Engels: pain-killer) (p. 292),
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de plijer - combinatietang (Engels: pliers) (p. 296),
de precutwoning - montagewoning, prefabwoning (Engels: pre + to cut) (p.
304),
de slide - dia, diapositief (Engels: slide) (p. 338).

5. De Curaçaose variëteit van het Nederlands
De Nederlandse Antillen waartoe de eilanden Bonaire, Curasao, Saba, Sint Eustatius
en Sint Maarten behoren, vormen tegenwoordig een autonoom overzees gebied van
Nederland. Het eiland Aruba heeft echter vanaf 1986 de status aparte. De totale
oppervlakte bedraagt ca. 990 km2, bewoond door ca. 280 000 mensen. 90% ervan
zijn Negers en Mulatten, afstammelingen van de uit Afrika gebrachte slaven.
De Nederlandse Antillen werden in de 15de eeuw door de Spanjaarden ontdekt en
in 1634 door de West-Indische Compagnie veroverd. Na de opheffing van de
Compagnie werden ze Nederlandse kolonie. In de 17de en 18de eeuw speelden ze een
belangrijke rol als centrum van de handel met Zuid-Amerika en als een
distributiecentrum van de uit Afrika getransporteerde slaven. In 1954 kregen ze de
status van een autonoom overzees gebiedsdeel. In 1986 verliet Aruba de federatie
van de Nederlandse Antillen en kreeg autonomie binnen het Koninkrijk der
Nederlanden. Het Koninkrijksstatuut wordt binnenkort veranderd. In 2008 worden
de verhoudingen tussen de eilanden onderling en tussen de Nederlandse Antillen,
Aruba en Nederland herzien.
De ambtstaal op de Nederlandse Antillen is het Nederlands. Het wordt ook in het
middelbaar en hoger onderwijs op Aruba en Curasao ingezet. De omgangstaal op
Aruba, Bonaire en Curasao is het Papiamento, een Creoolse taal die op basis van het
Spaans, Portugees en verschillende Afrikaanse talen is gevormd. Het heeft talrijke
Nederlandse lexicale elementen. Recentelijk werd het ook in kleuter- en basisscholen
ingevoerd. De inwoners van Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten gebruiken het
Engels voor de alledaagse communicatie.
Sidney M. Joubert is van mening dat zich op Curaçao een variëteit van het
Nederlands heeft ontwikkeld die zich met name in lexicaal opzicht van het ABN
onderscheidt. Het aantal lexicale bijzonderheden is echter niet groot. Joubert noemt
onder andere (Joubert 2005: 31-58).
de bolita - bolletje met cocaïne erin dat geslikt wordt om te smokkelen (p. 55),9
de bolitaslikker - drug(s)koerier die ingeslikte bolletjes smokkelt (p. 55),
de boorworm - bor (cerambyx) (p. 55),
de gasbom - fles, cilinder waar gas in gedaan wordt (p. 55),
de kinkhoorn - oude benaming voor de eetbare zeeslak (Strombus gigas) (p.
55),
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de landsbemiddelaar - officiële arbeidsbemiddelaar in dienst van de
Nederlands-Antilliaanse overheid (p. 55),
de loterij baas - eigenaar van een loterij kantoor, waar andere dan lands- en/of
staatsloten worden verkocht (p. 56),
de loterijvergunninghouder - bezitter van de toestemming om lands- en/of
staatsloten te verkopen (p. 56),
de Papiamentist - iemand die het Papiaments bestudeert (p. 56),
de speelschool - peuterspeelzaal (p. 56),
de telekijker - televisiekijker (p. 56),
de zeeappel - zee-egel (p. 56).
Hoe de Curagaose variëteit zich verder zal ontwikkelen blijft vooralsnog een open
vraag. Daar komt bij dat het moeilijk is te voorspellen hoe de taalsituatie op de
Nederlandse Antillen in het algemeen zal evolueren na de volledige onafhankelijkheid.
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Eindnoten:
1 Vide: http://taaluniversum.org/taalpeil/het_nederlandse_taalgebied.html.
2 R. Willemyns, W. Daniëls (red.), op. cit., p. 331 e.v.
3 De tussen ronde haakjes vermelde pagina's in groepen I t/m VII verwijzen naar het
Vlaams-Nederlands woordenboek van ambetanlerik tot zwanzer (Antwerpen, Utrecht 2003)
van P. Bakema et al.
4 De universiteit van Paramaribo werd in 1968 opgericht.
5 Sinds 2005 is Suriname lid van de Nederlandse Taalunie die in 1980 door Nederland en
Vlaanderen werd opgericht en die de samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal,
literatuur en cultuur coördineert.
6 De tussen ronde haakjes vermelde pagina's in ad 1 t/m 3 verwijzen naar het Woordenboek van
het Surinaams-Nederlands (Muiderberg 1989) van J. van Donselaar.
7 J. van Donselaar, op. cit., p. 23.
8 J. van Donselaar, op. cit., p. 24.
9 De tussen ronde haakjes vermelde pagina's verwijzen naar Joubert (2005).
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Taallandschappen in de Zuidelijke Nederlanden
Jacques van Keymeulen
Universiteit Gent
Samenvatting
In deze bijdrage worden allereerst enkele theoretische beschouwingen
gepresenteerd met betrekking tot taalgeografie in het algemeen, waarna
wordt overgegaan op een beschrijving van de structuur van het
taallandschap in Nederlandstalig België. Er wordt ingegaan op de
interpretatie van de dialectlandschappen: de verspreidingstypes, actieve
en receptieve gebieden, types van continuïteit en de extern- en
internlinguïstische verklaringsstrategieën. Tot slot worden enkele
beschouwingen ten beste gegeven omtrent de toekomst van de
taalgeografie, die er gelukkig rooskleurig uitziet. Niet alleen zijn er
grootscheepse dialectgeografische projecten, maar ook heeft de
dialectgeografie opnieuw aansluiting gevonden bij de taaltheorie.
Bovendien nodigt de nieuwe diaglossische taalwerkelijkheid die in
Nederlandstalig België tot stand is gekomen uit tot onderzoek.
Přispěvek prezentuje nejprve některě teoretickě úvahy, ty'kajici se jazykové
geografie v obecném slova smyslu a pozdëji se zabvvá popisem jazykové
striiktury v nizozemsky miuvici části Belgie. Rozebirá postaveni dialektů
: rozšireni dialektů, oblasti s aktivni a pasivni znalosti, jazykovëdné a
mimojazykové strategie zdůvodftujici poživáni dialektů. Závěrem seznamuje
přispěvek s názorem na budoucnost jazykové geografie. Vyhled je
optimisticky. Nejen ze existuji velkolepé projekty mapujict dialekty, ale
geografie dialektů se znovu spojila s jazvkovëdnou teorii. Jazyková situace
v nizozemsky miuvici části Belgie vybizi k výzkumu.

0. Inleiding
Taalgebruik heeft zowel een bedoeling als een effect. De bedoeling is de medemens
te begrijpen; daartoe moet een taal voldoende homogeen zijn om de onderlinge
verstaanbaarheid te garanderen. Taalgebruik is ook gevarieerd; de heterogene dimensie
van taal heeft als effect dat de taalgebruiker zichzelf gewild of ongewild als persoon
profileert in een sociale en geografische context.
Taalvariatie wordt op verschillende manieren geconditioneerd: de variatie kan
geografisch, sociaal, pragmatisch (situationeel) of etnisch bepaald zijn. In het artikel
dat volgt, zullen we het hebben over taalgeografische differentiatie, en meer bepaald
die in Nederlandstalig België. Er zijn daar namelijk belangrijke veranderingen aan
de gang.
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In een eerste paragraaf worden enkele theoretische beschouwingen gewijd aan de
taalgeografie in het algemeen; daarna (§ 2) wordt ingegaan op de complexe structuur
van het taallandschap in Nederlandstalig België. Paragraaf 3 gaat over de interpretatie
van dialectlandschappen. Onze bijdrage besluit met een korte schets van de toekomst
van de taalgeografie in de Nederlanden; we gaan daarbij in op de nieuwe taaltoestand
in Vlaanderen (§ 4).

1. De 4 taalonderdelen: stabiliteit versus labiliteit?
De taalgeografie heeft zich nagenoeg uitsluitend beziggehouden met de formele
taalkenmerken; taalkaarten die geografische differentiatie in de functionaliteit van
de taal of taalattitudes visualiseren zijn mij niet bekend. Die formele taalkenmerken
kunnen behoren tot de drie structuren die in de taal zitten: de fonologische,
morfologische en syntactische structuur - of tot het lexicon. De lexemen (+
betekenissen) kunnen we beschouwen als de bakstenen van het taalgebouw, dat door
de drie structuren wordt rechtgehouden.
De traditionele dialectgeografie hield zich vooral bezig met klanken. De klanken
werden beschouwd als de basiselementen van de taal; op grond van die elementen
werden de isoglossen getekend, waarmee men eertijds dan vooral een blik wilde
werpen op de taalgeschiedenis. Morfologie en syntaxis werden pas later voorwerp
van taalgeografisch onderzoek. Woordkaarten daarentegen zijn ook al oud; dat heeft
mede te maken met de historische belangstelling van dialectologen ‘oude stijl’, die
de dialectgeografie in de Wörter-und-Sachenbenadering voor de studie van de
geschiedenis van de zaak wilden inschakelen.
Een erg mooi resultaat van de traditionele (in dit geval structuralistische)
dialectgeografie is het overzicht van de vocaalsystemen in de dialecten van het
zuidelijke Nederlands van Goossens (zie kaart 1).
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KAART

1. De vocaalsystemen in de zuidelijke Nederlanden (Uit: Goossens 1969:120)

Om dialectgebieden van elkaar af te scheiden maakt men gebruik van
isoglossenbundels, en het is uiteraard van belang te weten hoe ‘belangrijk’ een
bepaalde isoglosse wel is. Hoewel fonologie, morfologie en syntaxis als ‘stabieler’
en dus fundamenteler voor de taalstructuur worden beschouwd dan het
ongestructureerde en daardoor vluchtigere lexicon, blijkt het toch moeilijk om
isoglossen te hiërarchiseren. Van Bree (1990) toont aan dat het onmogelijk is de
syntactische of lexicale component op zichzelf op een stabiliteitsschaal te plaatsen.
Volgens Chambers & Trudgill (1998:97) is het grote hiërarchische verschil te vinden
tussen grammaticale isoglossen (syntactische en morfologische) en
lexicale/fonologische, met het lexicon aan de ene en de syntaxis aan de andere pool,
maar ook zij geven aan dat het onderscheid moeilijk te operationaliseren is om de
sterkte van isoglossen/isoglossenbundels te meten of te kwantificeren. Opvallend is
wel dat klasseverschil binnen één taalgemeenschap dikwijls in eerste instantie door
syntaxis gedragen wordt (bijv. Hun hep voor Zij hebben). Duidelijk is ook dat de
woordenschat, als beweeglijkste taalonderdeel, geografische taalbewegingen het
eerst signaleert en bij lexicale diffusie fungeert als vehikel voor beginnende
fonologische veranderingen. Waarschijnlijk is het lexicon meer onderhevig aan
externe invloeden dan aan interne, wegens de niet-gestructureerdheid ervan.
De kernlandschappen van een taallandschap worden in de taalgeografie dus van
elkaar gescheiden door bundels van isoglossen van belangrijk geachte
klankverschijnselen, die de overgangsgebieden markeren. Soms wordt ook morfologie
(paradigmatische verschijnselen, flexie en woordvorming) meegenomen. Recent is
ook een poging ondernomen om syntactische patronen te zien op basis van de
gegevens van de SAND (zie De Vogelaer e.a. 2004)
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Een verkennend onderzoek om het vluchtigste taalonderdeel, de woordenschat, als
uitgangspunt te nemen voor een onderzoek naar systematische gebiedsvorming in
Vlaanderen is onlangs ondernomen door de WVD-redactie, die nu al meer dan 2000
woordkaarten voor het Vlaamse dialectgebied gepubliceerd heeft; zie Van Keymeulen
& De Tier (2006) en Van Keymeulen & Devos (2007). Hoewel er inderdaad recurrente
lexicale kaartpatronen bestaan, is het moeilijk een maat te vinden om het belang
daarvan te meten. Bovendien moeten er voor een diepgaand onderzoek eerst een
aantal methodologische problemen opgelost worden: het kaartencorpus moet namelijk
eerst homogeen gemaakt worden wat een aantal linguïstische en geografische
voorwaarden betreft, meer bepaald in verband met semantische homogeniteit enerzijds
en gelijkmazigheid van het informantennet anderzijds. Het verkennende onderzoek
bracht in elk geval aan het licht dat het lexicon andere patronen laat zien dan de
fonologie, hoewel beide op extern-linguïstisch gebied toch aan de dezelfde
landschapconstituerende krachten onderhevig geweest moeten zijn. Op kaart 2 staat
een voorbeeld van de zgn. ‘Brabantse expansie’ afgebeeld. Brabantse dialectwoorden
komen voor in het Vlaamse en Limburgse dialectgebied; het omgekeerde is echter
niet het geval.

KAART

2. Een recurrent patroon: de Brabantse expansie. (Uit: Ryckeboer 1981:184)
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2. Het dialectlandschap in Vlaanderen
2.1 Grote complexiteit
In navolging van Taeldeman (1991:34) bedoelen we met dialect ‘een variëteit met
een maximale lokale gebondenheid en binnen dat lokale kader met een maximale
afstand tot de standaardtaal’. Het traditionele dialectlandschap in de zuidelijke
Nederlanden heeft een grote complexiteit; ‘meer dan elders in Europa’, luidt het in
een aantal studies. In hoeverre Nederlandstalig België op dat vlak een unieke plaats
inneemt, valt nog te bezien. Wel is het zo dat dichtbevolkte streken met een oude
nederzettingsgeschiedenis meestal een erg gedifferentieerd taalgeografisch patroon
vertonen. Chambers & Trudgill (1998: 93) hebben het in dat verband over een ‘long
settlement history’. Vlaanderen heeft inderdaad een oude en dichte bewoning, die
bovendien door de eeuwen heen zeer stabiel is gebleven; Vlamingen waren altijd al
zeer honkvast. Bovendien heeft de relatief late introductie van een inheemse Nederlandse - standaardtaal zeker meegeholpen om de dialecten waarschijnlijk langer
dan elders in leven te houden. Kaart 3 laat de complexe situatie zien voor de
diminutiefsuffuxen in het West-Vlaams.

KAART

3. Diminutiefsuffixen voor huisje in West-Vlaanderen (Uit: Devos & Vandekerckhove 2005:

64)
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2.2 De structuur van het dialectlandschap in Vlaanderen

KAART

4. De grote dialectgebieden in Nederlandstalig België (Uit: Taeldeman 2001: 8)

Het Nederlandse dialectlandschap kan onderverdeeld worden in kernlandschappen
en overgangszones. Voor een overzicht van de indelingskaarten voor het Nederlandse
taalgebied, zie Goossens & Van Keymeulen (2006). Een veel geciteerde indelingskaart
voor Nederlandstalig België is de kaart van Taeldeman (2001: 8). We zien op de
kaart het Belgische gedeelte van de drie zuidelijk-Nederlandse dialectgebieden:
Vlaams, Brabants en Limburgs, met het Vlaams verder onderverdeeld in West-Vlaams
en Oost-Vlaams. ‘Vlaams’ slaat in de dialectologie op een enger gebied dan in het
gewone taalgebruik, waar de term gebruikt wordt voor het Belgische Nederlands.
De kerngebieden worden van elkaar gescheiden door overgangszones in het oosten
van Oost-Vlaanderen (tussen Vlaams en Brabants), aan de Gete (tussen Brabants en
Limburgs) en in de buurt van de West-/Oost-Vlaamse provinciegrens (tussen Westen Oost-Vlaams).
Een samenvattend taalhistorisch overzicht over de totstandkoming van het
dialectlandschap biedt Devos (2006). De oudste - middeleeuwse tegenstellingen zijn
die tussen Vlaams (= West-+Oost-Vlaams), en Brabants, met in het Vlaamse gebied
gefrankiseerd Ingveoons en in het Brabants-Limburgse Frankische dialecten. De
isoglossenbundel aan de Gete kwam tot stand door ‘Ripuarisering’ onder Keulse
invloed van de in Limburg gesproken dialecten. In de 15de-16de eeuw werd het
Brabantse dialect toonaangevend en dus expansief. De diftongering van oude wgm.
i en mnl. uu (< wgm. û), bijvoorbeeld, of de verhoging van scherplange oo en ee (als
in boom en steen) tot resp. uuë en ieë, kwam daardoor ook in andere dialecten zoals
het Oost-Vlaams terecht (de representanten van wgm. î en û zijn daar nu wel secundair
gemonoftongeerd). De transitiezone tussen het West- en het Oost-Vlaams bevat een
aantal westelijke grenslijnen van die Brabantse invloed. In die transitiezone
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lopen ook de isoglossen van een Oost-Vlaamse taalvernieuwing die waarschijnlijk
in de 18de eeuw haar beslag heeft gekregen en die vanuit Gent moet zijn geëxpandeerd
(zie Taeldeman 1987); een typische ‘Oost-Vlaams’ dialectkenmerk is de opheffing
van het onderscheid lang-kort in het vocaalsysteem: in Gent zijn alle vocalen
systematisch lang; op het platteland in het westelijke 2/3 van Oost-Vlaanderen zijn
ze alle halflang. Het verschijnsel wordt beschouwd als een gevolg van spanningverlies,
dat ook gezorgd heeft voor de intervocalische lenisering van -p-, -t-, -k- tot -b-, -d-,
-g (stemhebbende plosief) als in appel > abele; zetel > zedele ... (zie Taeldeman
1978).

3. De interpretatie van dialectlandschappen
3.1. Types van verspreiding
Op traditionele taalkaarten zijn lijnen en gebieden te zien. Methodologisch zijn
taalkaarten niet onproblematisch. Doorgaans heeft men per meetpunt maar één enkele
informant; sommige taalkaarten zijn chronologisch niet homogeen. De 16 delen van
de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) bijvoorbeeld, het resultaat van een
grootscheepse mondelinge enquête naar fonologische verschijnselen, kwamen tot
stand tussen 1925 en 1967. Overzichtskaarten voor het hele taalgebied, waarbij
verschillende RND-delen gecombineerd moeten worden, laten chronologisch dus
geen ‘momentopname’ zien.
De indruk die veel taalkaarten nalaten, doet dikwijls geen recht aan de dynamische
en gevarieerde taaltoestand, die ook binnen één lokale taalgemeenschap aanwezig
kan zijn. Daarmee is de taalkaart overigens als onderzoeksinstrument niet
afgeschreven; zaak is voortdurend te blijven inzien dat een isoglosse een abstractie
is binnen een complexe taaltoestand, waar veranderlijkheid en variatie de regel is,
en niet de uitzondering. De belangrijkste sociolinguïstische bijdrage van de traditionele
dialectgeografie is overigens dat ze in staat is gebleken de transitiezones
(isoglossenbundels) aan te wijzen waar taalvariatie-onderzoek het vruchtbaarst zou
kunnen zijn.
De verspreiding van een taalverschijnsel kan tussen een actief en een receptief
gebied continu of discontinu verlopen. Met een continue verspreiding bedoel ik een
‘frictionele’ verspreiding van dorp naar dorp; een discontinue verspreiding is dan de
‘parachutering’ van een verschijnsel naar een lokaliteit een eind verderop. Het oude
golfmodel wordt op die manier aangevuld met een hiërarchisch verspreidingsmodel.
Het ene model sluit het andere inderdaad niet uit: er zijn modellen opgesteld met
hiërarchieën van steden waarbinnen innovaties van hoog (grote stad) naar laag (dorp)
zich zouden verspreiden. Chambers & Trudgill (1998: 178 vlg.) ontwikkelden zelfs
een mathematisch zwaartekrachtmodel (‘gravity model’) om de talige invloed van
de ene plaats op een andere te berekenen als functie van de onderlinge afstand en de
relatieve grootte van de bevolkingen. Hoewel het model in een aantal gevallen
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voorspellende kracht bleek te hebben, kan het niet alles verklaren aangezien onder
andere de belangrijke sociaal-psychologische component van talige aantrekkingskracht
buiten beschouwing wordt gelaten. Vanuit elk punt waar de innovatie geparachuteerd
is, is dan frictionele verspreiding mogelijk.
In elk geval is het zo dat de terraslandschappen in het Nederlandse taalgebied met
naar het Engels neigende verschijnselen in het westen en meer naar het Duits neigende
verschijnselen in het oosten doorgaans met een golfmodel verklaard worden. Zie
bijvoorbeeld kaart 10 met het terraslandschap van de secundaire umlaut, een
verschijnsel dat naar het oosten toe in (morfologische) kracht toeneemt.
Discontinuïteit is zeer markant bij stadsdialecten, die eilanden kunnen vormen in
een dialectgebied (zie ook verder voor polariteit op het platteland). De oorzaken voor
dat eilandkarakter kunnen van objectieve of subjectieve aard zijn. Een stadsbevolking
is sociaal heterogeen samengesteld, met weinig sociale controle; taalverandering
komt daar dan ook gemakkelijk op gang. Daarnaast kunnen psychosociale factoren
ervoor zorgen dat stad en platteland zich tegen elkaar afzetten, zodat stedelijke
innovaties niet zomaar overgenomen worden. Zie ook Taeldeman (2005a).

KAART

5. Het Gentse taaleiland (Uit: Taeldeman 1999: 279)
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3.2. Actieve en receptieve gebieden
Een taallandschap bestaat uit actieve (innoverende) en receptieve gebieden. Men
heeft uit de verspreidingspatronen op taalkaarten vuistregels proberen te halen voor
relatieve dateringen en om de richting van taalveranderingen in de geografische
ruimte te detecteren, zie Weijnen (1977) voor een overzicht van de verschillende
patronen, met als leidraad het oude adagium van A. Bach ‘Aus dem räumlichen
Nebeneinander, ein zeitliches Nacheinander’. De taalgeografie werd op die manier
dienstbaar gemaakt aan de historische linguïstiek. Enkele vuistregels om hypotheses
op te stellen met betrekking tot de relatieve ouderdom van (verwante) linguïstische
verschijnselen - al bekend van in de jaren '20 van de vorige eeuw - zijn:
- perifere verschijnselen zijn ouder dan centrale verschijnselen;
- een vorm in een geïsoleerd gebied is ouder dan een vorm in een goed bereikbaar
gebied;
- de vorm met een groot geografisch gebied is ouder dan die met een klein
geografisch gebied;
- een vorm die geografisch in een zogenaamd ‘uiteengeslagen massief’ voorkomt,
is ouder dan de tussenliggende vorm.
Aangezien van bovenstaande regels talrijke tegenvoorbeelden te vinden zijn, zijn ze
enkel ‘vuistregels’ en lang geen wetmatigheden. Echt uitsluitsel omtrent de richting
van een taalverandering kan het best via een replica-onderzoek in real-time gebeuren,
iets wat doorgaans niet mogelijk is.

3.3. Types van continuïteit in overgangsgebieden
De isoglosse is een abstractie; zodra de variabiliteit van de taal wordt verdisconteerd,
heeft ze de neiging te verdampen. Meestal bevindt ze zich voor een bepaald
verschijnsel in een overgangszone, al mag echte polarisering niet uitgesloten worden.
Taeldeman (2000) vond voor het Oost-Vlaamse platteland mooie voorbeelden van
kleinschalige dialectkenmerken met een abrupte grens in plaats van een geleidelijke
transitie; de polarisatie wordt in stand gehouden door de hoge symboolwaarde van
het polaire verschijnsel (in casu de zeer gesloten tegenover de zeer open uitspraak
van de i als in A.N. vis: dial, ves tegenover dial, vies) voor de Ortsloyautät (de term
is van Klaus Mattheier 1985) in de betrokken dorpen. De onderscheiden lokale
taalgemeenschappen zijn zich immers van het verschijnsel helder bewust en
demonstreren er hun lokale identiteit mee.
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Meestal echter zijn er geleidelijke transities, van linguïstische of van sociale aard.
Een paar mooie voorbeelden uit het West-/Oost-Vlaamse overgangsgebied zijn (zie
Taeldeman 1989):
- linguïstische tussenvorm: tussen West-Vlaams ies ‘ijs’ en Oost-Vlaams èès
bestaat in het Kleitse overgangsdialect de fonetische tussenvorm es;
- combinatorische splitsing: tussen West-Vlaams bruhe/bruhn ‘brug, bruggen’
en Oost-Vlaams bruë/bruën ligt het Waregemse overgangsdialect met bruhe in
het enkelvoud en bruën in het meervoud;
- lexicale diffusie: tussen West-Vlaams karre ‘kar’ en sparre ‘spar’ en
Oost-Vlaams kerre en sperre ligt het Kleitse overgangsdialect met kerre en
sparre;
- sociale geleidelijkheid: tussen West-Vlaams rooëk ‘rook’ en Oost-Vlaams ruuëk
ligt het Deerlijkse overgangsdialect met ruuëk bij de oudere generatie, rooëk
bij de jongere. Het West-Vlaams expandeert dus ten koste van het Oost-Vlaams
in de overgangszone.

3.4. Extern- en internlinguïstische verklaringsstrategieën
Voor de verklaring van de taalgeografische patronen maakt men van oudsher een
onderscheid tussen extern- en intern-linguïstische factoren. De externlinguïstische
factoren, of het nu gaat over coïncidentie van isoglossen met natuurlijke, politieke,
kerkelijke, socio-economische of nog andere grenzen, hebben allemaal te maken met
intermenselijke contactmogelijkheden. Het zijn die contactmogelijkheden die de
sociaal-economische ruimte constitueren, waarbinnen dan eventueel de
intern-linguïstische factoren hun rol kunnen spelen. Een synchrone taalkaart laat
dikwijls een geografisch patroon zien dat het resultaat is van een zeer complex
samenspel van oude en jonge verschijnselen en van extern- en intern-linguïstische
factoren.

3.4.1. Extern-linguïstische verklaringsstrategieën
De traditionele dialecten zijn op geografisch gebied de talige weerspiegeling van een
kleinschalige maatschappij van sociaal en geografisch weinig mobiele plattelanders,
met stedelijke gebieden die soms een eigen weg zijn opgegaan. Devos &
Vandekerckhove (2005: 27) bijvoorbeeld laten zien hoe de transitiezone tussen het
West- en het Oost-Vlaams ligt op de intersectie van de ‘voetgangersbereiken’ van
een reeks provinciestadjes (zie kaart 7, zie ook Taeldeman 1987).
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6. Het stedelijk netwerk en de isoglossenbundel tussen Westen Oost-Vlaanderen (Uit: Devos
& Vandekerckhove 2005: 27)
KAART

Het extern-linguïstische verklaringsmodel probeert kaarten met betrekking tot de
buitentalige werkelijkheid te correleren aan taalkaarten. Een intrigerende kaart vonden
we in het werk van Jaspers & Stevens (1985: 122) waar de verspreiding van de
thuisweverij in Oost-Vlaanderen voor de 18de eeuw staat afgebeeld. In Van
Keymeulen (1987: 44 vlg.) wordt geopperd dat de sterke bevolkingstoename (ook
door immigratie) in het 18de-eeuwse Oost-Vlaanderen, die te danken was aan de
stijgende welvaart door de thuisweverij en de introductie van de aardappel als tweede
basisvoedsel naast het graan, een taalverandering op gang gebracht of toch
gefaciliteerd kan hebben. In de periode 1720-1780 vooral was er een ‘ruralisatie’
van het maatschappelijk gebeuren; de steden waren toen geen groeipolen (zie
Vandenbroeke 1981). In elk geval is de geografische en chronologische coïncidentie
tussen beide kaarten frappant genoeg om voortgezet onderzoek te rechtvaardigen.
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KAART 7. Verspreiding van de huisnijverheid in Oost-Vlaanderen (Uit: Jaspers & Stevens 1985: 122)

4.2. Intern-linguïstische verklaringsstrategieën
Kaartpatronen kunnen ook tot stand komen vanuit de interne dynamiek van de taal,
een systeem dat streeft naar maximale functionaliteit. Een zeer mooi voorbeeld van
het in verband brengen van twee taalkaarten brengt Buccini (1995, zie ook Goossens
1996), die niet alleen de raadselachtige afwezigheid van de secundaire umlaut in de
Nederlandse kustdialecten (en dus ook in het A.N.) kan verklaren, maar ook een erg
plausibele hypothese naar voren brengt omtrent de vroegste geschiedenis van het
Nederlandse foneemsysteem.
Buccini vertrekt van de constatering dat de aanwezigheid van de ingveonismen,
d.i. de Kustnederlandse verschijnelen die ook in het Fries/Engels voorkomen, op de
taalkaarten (ongeveer) correspondeert met de afwezigheid van de secundaire umlaut
(= onder andere de umlaut op de lange vocalen, bijvoorbeeld wgm. *gróni > brab.
gruun, du. grün; Vlaams, Zeeuws, Hollands groen; vergelijk de kaarten 9 en 10). De
grens tussen respectievelijk aanwezigheid en afwezigheid van de verschijnselen
markeert in het zuiden de overgangszone tussen Vlaams en Brabants, met
ingveonismen in het Vlaams en secundaire umlaut in het Brabants. Door het toepassen
van moderne inzichten in verband met contactlinguïstiek verdedigt hij de hypothese
dat in de vroege middeleeuwen Ingveoonstalige kustbewoners het Germaanse dialect
van de dominante Frankische nieuwkomers hebben proberen te spreken. Het
Oudnederlands zou dan ontstaan zijn uit de Ingveoons-Frankische mengtaal, die de
secundaire umlaut verloren heeft, doordat het Ingveoonse ‘accent’ door een
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zeer vroege umlaut geen umlautfactoren meer bevatte. De Ingveoonstaligen hebben
in eerste instantie de Frankische niet-umgelautete klinkers overgenomen, maar konden
naderhand aan de 'Frankische' umlaut niet deelnemen wegens de afwezigheid van
de conditionerende factor (namelijk de i/j in de volgende onbeklemtoonde syllabe).
In het Nederlands zeggen we dus groen, en niet gruun of grien (met ontronding),
zoals in respectievelijk Duits en Engels. De hypothese kan maar moeilijk echt
‘bewezen’ worden, maar ze is wel erg plausibel, en verdient meer aandacht dan ze
totnogtoe gekregen heeft.

Kaart 8. Enkele ingveonismen in de Nederlandse kustdialecten (Uit: Van Loon 1986: 69)
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Kaart 9. Het terraslandschap van de secundaire umlaut (Uit: Goossens 1996: 65)

4. De toekomst van de taalgeografie
4.1. Een nieuwe taaltoestand in Vlaanderen
In de jaren '60 van de vorige eeuw is in Vlaanderen de Nederlandse standaardtaal in
brede lagen van de bevolking geïntroduceerd; in België is 1958, met de
Wereldtentoonstelling in Brussel (‘den Expo’), voor de oudere generatie nog steeds
de mythische begindatum van de nieuwe moderne tijd, met een algemene verhoging
van de scholingsgraad, verhoging van de geografische en sociale mobiliteit,
democratisering op allerlei gebied en stijgende informalisering van de menselijke
contacten. De telefoon en vooral de massamedia zorgen ervoor dat
gesproken-taalcontact voor de eerste keer geen fysiek intermenselijk contact meer
impliceert.
De grootschalige maatschappij van vandaag heeft de kleinschalige maatschappij,
die in het fijnmazige dialectgeografische taalpatroon weerspiegeld werd, definitief
vervangen. De gevolgen voor het taallandschap in Nederlandstalig België zijn
spectaculair te noemen. De vroegere diglossie tussen
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dialect - (Belgische vorm van) standaardtaal/Frans werd afgelost door een diaglossie
(zie Auer 2005), een continuüm van dialect naar standaardtaal. Markant is het feit
dat dialect gaandeweg van L1 naar L2 aan het verschuiven is; terwijl de kinderen
vroeger de Nederlandse standaardtaal op school leerden kennen, leren ze er nu dialect
van de medeleerlingen (zie Vousten 1995, De Vink 2004 en Rys 2007 voor onderzoek
naar dialect als tweede taal).
De contacten tussen de dialecten onderling (horizontaal) en tussen de dialecten en
de standaardtaal (verticaal) zijn verhevigd, wat leidt tot talige instabiliteit, zowel op
functioneel als op structureel vlak (zie Taeldeman 2008, te verschijnen). Het
samenspel van horizontale en verticale contacten leidt tot structurele reductie (onder
andere door convergentie met de standaardtaal) en het ontstaan van een koinè, dat
regionaal geschakeerd kan zijn doordat zogenaamde tertiaire dialectkenmerken (d.i.
kenmerken met een laag bewustzijnsniveau, een grote geografische verspreiding en
geen attitudinele markering; zie Rys en Taeldeman 2007) in de regiolecten blijven
doorleven. Taeldeman (2008) zegt over (in)stabiliteit: ‘In general it is my opinion
that time and time again we arrive at the same factors that determine the degree of
stability: the degree of awareness / salience, the scope of spatial diffusion, the
connection with positive or negative attitudes, frequency and - in the structural field
- the degree of embedment in the system and the structural distance between DIA and
SL and between DIA1 and DIA2. For the sake of completeness we might also add the
degree of abstractness: on average content aspects are more stable than form aspects.’
In Nederlandstalig België lijkt zich gaandeweg een Vlaamse gesproken
omgangstaal, in academische kring tussentaal genoemd, te stabiliseren. M.i. is
omgangstaal overigens een betere, want neutralere term; tussentaal is echter gangbaar
geworden. Die tussentaal dus ontleent elementen zowel aan het zogenaamde Belgisch
Nederlands als aan de dialecten, waarvan de tertiaire kenmerken de regiolectische
accenten bepalen. Een zeer hardnekkig tertiair kenmerk is bijvoorbeeld het weglaten
van de h- in het Vlaams en het grootste deel van het Brabants. Het taalgebruik van
de as Antwerpen-Brussel fungeert bij de stabilisering van de Vlaamse gesproken
omgangstaal als richtinggevend. Die secundaire standaardiseringhaard kan ook zorgen
voor het doorgeven van noordelijk taalgoed naar Nederlandstalig België. Coussé &
De Vogelaer (2006) laten zien dat voor recente taalontwikkelingen het Antwerps
zich bij de Randstad in Nederland aan kan sluiten.
De oorzaak van het ontstaan en de stabilisering van de tussentaal is allereerst de
behoefte aan een eigen 'natuurlijke' taal door een bevolkingsgroep, de Vlamingen,
die cultureel is geëmancipeerd en welvarend is geworden en afstand wenst te nemen
van zowel de standaardtaal als van de dialecten. De Caluwe (2006) wijst erop dat de
negatieve houding van academici en taalzuiveraars tegenover de tussentaal niet
terecht is, en pleit voor een neutralere houding tegenover registerverschillen in het
taalgebruik. Een zin als:
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‘Weete-gij nie meer wa da ge-gij mè dienen boek gedaan ebt?’ (Voor:
‘Weet je niet meer wat je met dat boek gedaan hebt?’)
is volgens hem acceptabel voor zover die in de juiste situatie/context wordt
uitgesproken.
Het diaglossische continuum zoals dat in Nederlandstalig België tot stand komt,
heeft een taalgeografische component die een onderzoeksobject moet zijn voor de
huidige generatie variatielinguïsten. Voorts is er ook regionaal verschil in de
functionaliteit van en de attitude tegenover dialect/tussentaal/standaardtaal; in
West-Vlaanderen spreekt men ook in formele situaties dialect; in Antwerpen houdt
men het regiolect dikwijls voor standaardtaal.
Naast de tussentaal is er ook de standaardtaal, het Belgisch Nederlands. Op het
gebied van de uitspraak is er een gestabiliseerde Belgische norm, die gebaseerd is
op het taalgebruik van de hogere standen van de Randstad Holland in de eerste helft
van de vorige eeuw en die gecodificeerd werd in Blancquaert (1934), een handboek
dat in het onderwijs richtinggevend werd. Er is vandaag in Vlaanderen geen bereidheid
om de huidige ‘Hollandse’ uitspraak over te nemen. Op het gebied van morfologie,
syntaxis en lexicon is de acceptatie van de noordelijke norm in principe overeind
gebleven, al staat men wel op het gebruik van een aantal zuidelijke woorden (bijv.
praline) en worden sommige Hollandse woorden als té gemarkeerd beschouwd en
daarom vermeden (bijv. hartstikke). Het Noord-Zuid-verschil bij de standaardtaal
zit hem dus vooral in de spreektaal; in de schrijftaal is er mijns inziens
voortschrijdende convergentie.

4.2. Nieuwe data, nieuwe methodes
Het vervlakken van de traditionele dialecten en het verdwijnen van de
dialectgeografische taaldifferentiatie, heeft een verhoogde inspanning met betrekking
tot inventarisatie teweeggebracht. Daarenboven heeft de dialectgeografie ook opnieuw
aansluiting gevonden bij moderne taaltheoretische vraagstellingen, o.a. met betrekking
tot de taaltypologie.
Het Meertens Instituut in Amsterdam, samen met een aantal universiteiten, hebben
drie grote inventarisatieprojecten op touw gezet. De Fonologische Atlas van de
Nederlandse Dialecten (FAND) werd in 2005 afgerond; in hetzelfde jaar verscheen
het eerste deel van zowel de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten
(MAND) als de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND). De drie
Atlassen bevatten samen honderden taalkaarten (met commentaar), zodat het
Nederlandse taalgebied op het gebied van de dialectgeografie voor fonologie,
morfologie en syntaxis uitstekend gedocumenteerd is/zal zijn. Daarenboven zijn ook
nog de drie grote regionale woordenboeken voor het zuidelijke Nederlands te noemen:
het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), het Woordenboek van de
Brabantse
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Dialecten (WBD) en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), die alle
drie volgens dezelfde - taalgeografisch geöriënteerde - principes opgezet zijn.
De heropleving van de dialectgeografie heeft ook te maken met de nieuwe
mogelijkheden die de computer heeft gebracht, niet alleen voor het stockeren van
honderdduizenden (ook oude) gegevens, maar ook voor de analyse ervan tevens voor
data van hoge complexiteit. De gegevens van alle genoemde grote atlas- en
woordenboekprojecten zijn op het internet gelanceerd (of men heeft de bedoeling
dat binnenkort te doen); de gebruiker kan naar eigen inzicht taalkaarten tekenen (zie
bijvoorbeeld de website van het Meertens Instiuut met de databanken).
De digitalisering heeft ook de dialectometrie een nieuwe impuls gegeven. Chambers
& Trudgill (1998: 137) karakteriseren ‘dialectometry’ als een ‘generic term for all
kinds of quantitative analysis of dialect data’. In de Nederlanden is de dialectometrie
vooral aanwezig aan de universiteit van Groningen, waar men methodes uitdenkt
om de afstand tussen dialecten automatisch te berekenen. Zie onder andere Heeringa
(2004).

5. Conclusie
De fijnmazige geografische taaldifferentiatie in Nederlandstalig België, het resultaat
van een eeuwenlange menselijke interactie in een dichtbevolkt, geografisch en sociaal
immobiel gebied, is bij de jongere generaties verdwenen. De grote atlassen en
woordenboeken documenteren nu reeds een historische taalwerkelij kheid.
De nieuwe taalwerkelijkheid, de weerspiegeling van een maatschappelijke
schaalvergroting en democratisering, hoeft taalgeografisch echter niet minder boeiend
te zijn. Er liggen interessante vragen klaar omtrent het doorleven van de oude dialecten
in de regionale schakeringen van de nieuwe taalvariëteiten en omtrent de verhouding
tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlandse standaardtaal.
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Vooropplaatsing van werkwoordelijke elementen in de Nederlandse
en Duitse mededelende zin
Ewa Jarosińska
Universiteit van Warschau
Samenvatting
De plaatsgebondenheid van het werkwoord en de tangconstructie vormen
de hoofdprincipes van de Nederlandse en Duitse zinsbouw. In een
mededelende zin neemt de pv de tweede plaats in en het verbum infinitum
of het scheidbaar deel van het samengesteld werkwoord de laatste plaats.
Het komt echter geregeld voor dat het verbum infinitum of het scheidbaar
deel van het samengesteld werkwoord deze plaats verlaten om de positie
voor de pv in te nemen. In dit artikel gaan we zowel in op de mogelijkheden
voor dergelijke vooropplaatsing als op de redenen die de taalgebruiker
ertoe aanzetten om tegen de gebruikelijke volgorde in te gaan.
Pevné misto slovesa ve větě a princip dvou pólů jsou hlavni zásady
nizozemské a německé syntaxe. V oznamovaci větě stojí určitý tvar slovesný
na druhém místě a neurčitý tvar neho odlučitelná část složeného slovesa
na posledním mistě. Pravidelně se však stává. že verbum infinitum nebo
odlučitelná část složeného slovesa toto misto ve větě opoušti a stoji na
mistě určitého tvaru slovesného. V přispěvku se zabývám jak možnostmi
pro tuto pozici neurčitého siovesného tvaru tak i důvody které uživatele
jazyka vedou odchýlit se od běžného slovosledu.

1. Inleiding
Informatie die wij elkaar in de vorm van zinnen verstrekken, is op een bepaalde wijze
gestructureerd. Er zijn regels die de schikking van de constituenten bepalen, zoals
de morfologische structuur van de constituenten, de functie in de zin, het
coherentieprincipe, i.e. de graad van verbondenheid met het werkwoord, de
informatiewaarde en de omvang van de constituenten. In deze bijdrage gaan we met
name in op de informatieve waarde van woordvolgorde.
In een neutrale zin vormt het zinsdeel dat de eerste zinsplaats bezet, ook wel topic
genoemd, het uitgangspunt van de zin. Het drukt datgene uit waarover verder in de
zin informatie wordt verstrekt. Het gaat meestal om inhouden (thema) die de
lezer/hoorder reeds bekend zijn. Ze bezitten bijgevolg een lage informatieve waarde
en sluiten aan bij de voorafgaande context. De nieuwe informatie, de informatieve
kern (rhema), staat in de neutrale zin achteraan rechts. Het betreft vaak het
hoofdwerkwoord zelf. Voor deze informationele verdeling van zinselementen wordt
in de ANS (1997: 1238) de term linksrechts-principe gebruikt. Een en ander neemt
echter niet weg dat deze
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woordschikking voor pragmatische doeleinden veranderd kan worden door de spreker.
Als hij bijvoorbeeld een bepaald element wenst te beklemtonen, dan kan hij dit
element uit zijn gewone omgeving halen en in een ongewone positie plaatsen. Door
een dergelijke verschuiving krijgt het element meer aandacht van de lezer/hoorder,
zelfs al bevat het geen nieuwe informatie. Afgezien van bijzondere nadruk en contrast
wordt dergelijke verplaatsing soms toegepast als de spreker iets wat net gezegd is,
wil corrigeren, of als hij de informatieve waarde van een bepaald element verzwakken
wil door een andere constituent op het einde van de zin te beklemtonen.

2. Plaatsgebondenheid en tangconstructie
De werkwoordsvormen, waarvan de positie door expliciete regels is vastgelegd,
hebben zowel in het Nederlands als in het Duits een grote invloed op de plaatsing
van de andere constituenten. Deze expliciete regels betreffen twee basisprincipes:
de plaatsgebondenheid en de tangconstructie(ANS 1997:1225,: Smeeds & Van Belle
1993:211,275, Engel 1999:495-496). De plaats van het werkwoord bepaalt het
zinstype. De tweede plaats van de persoonsvorm is bijvoorbeeld kenmerkend voor
een mededelende zin. De plaats voor de persoonsvorm is voor het onderwerp of een
ander zinsdeel voorbehouden. Verschuiving van de persoonsvorm naar de eerste
plaats duidt een vraagzin aan of kan een gebiedende wijs uitdrukken. De
tangconstructie ontstaat door de splitsing van de predicaatsdelen die de neiging
vertonen ver uit elkaar te gaan staan om vervolgens andere constituenten als een tang
te omarmen (Vanacker & Timperman 2002:208):
1a.De auteur zal morgen uit zijn nieuwe roman voorlezen.
1b.Der Schriftsteller wird morgen aus seinem neuen Roman vorlesen.
In deze mededelende zinnen zijn de twee vermelde principes meteen zichtbaar. De
persoonsvorm zal/wird neemt namelijk de tweede plaats direct achter het onderwerp
in en het tweede deel van het predicaat (de infinitief in dit geval voorlezen/vorlesen)
de positie helemaal achteraan. Samen vormen ze de genoemde tang, waarbinnen zich
de overige zinsdelen bevinden. Gelijkaardige kenmerken vertonen ook zinnen met
scheidbaar samengestelde werkwoorden:
2a.Ik hield door de lastige rugpijn met tuinwerken op.
2b.Ich hörte durch den lästigen Rückenschmerz mit der Gartenarbeit auf.
De tangconstructie wordt hier gevormd door de persoonsvorm hield/hörte op de
tweede plaats en het scheidbaar element (hier het voorzetsel op/auf) op het einde van
de zin. Bij de behandeling van dergelijke woordvolgordeverschijnselen in
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het Nederlands en het Duits duikt vaak de vraag op in hoeverre deze strenge
volgorderestricties, voor wat het predicaat betreft, doorbreekbaar zijn. In deze bijdrage
vestig ik de aandacht op gevallen waarbij een deel van het predicaat, in weerwil van
de gebruikelijke volgorde, zijn plaats op het einde van de zin verlaat en de positie
voor de persoonsvorm inneemt. Daarmee wordt de volgorde van de andere zinsdelen
ingrijpend beïnvloed, aangezien het element dat normaliter de eerste plaats zou
bezetten naar het middenstuk is verdrongen.

3. Werkwoordelijke vormen op de eerste zinsplaats
We kijken nu eerst naar enkele voorbeelden van vooropplaatsing van infiniete vormen.

1. Eenvoudige infinitief
3a. Ophouden wil ik niet.
3b. Aufhören will ich nicht.
Met deze volgorde wil de spreker met nadruk te kennen geven dat hij vast en zeker
bij zijn beslissing blijft om door te gaan. Door de vooropplaatsing van het werkwoord
wordt dit voornemen beklemtoond. Het kan ook een mogelijke reactie zijn op een
vraag: Wil je misschien ophouden? Willst du vielleicht aufhören?

2. Infinitief met een modaal werkwoord
4a. Moeten wachten zal hij nu.
4b. Warten mussen wird er jetzt.
De persoonsvorm kan ook door een werkwoordelijke eindgroep bestaande uit een
infinitief met een modaal werkwoord voorafgegaan worden. Opvallend en
tegelijkertijd kenmerkend voor beide talen is het verschil in volgorde binnen de
vooropgeplaatste werkwoordelijke eindgroep. In het Nederlands staat het modale
werkwoord voor het hoofdwerkwoord. In het Duits is het precies andersom. De
verschuiving naar de eerste zinsplaats laat deze volgordes ongewijzigd. Wat de
interpretatie van de vooropplaatsing in 4a en 4b betreft, gaat het vermoedelijk om
een contrastieve reactie op de voorafgaande context, met nadruk op de handeling.
Deze context zou kunnen luiden: Zal hij nu moeten weggaan?/Wird er jetzt weggehen
müssen?

3. Infinitief met te/Infinitiv mit zu
5a. Te danken heb ik vandaag allen die mij bijgestaan hebben.
5b. Zu danken habe ich heute allen, die mir beigestanden haben.
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Het is mogelijk om voor stilistische doeleinden de infinitief met te/zu voor de
persoonsvorm te plaatsen. Het is kenmerkend voor beide talen dat het vooropgeplaatste
verbum infinitum zijn plaats direct voor de persoonsvorm inneemt en niet gescheiden
wordt door een ander zinselement, bijvoorbeeld:
*6a. Te danken vandaag heb ik allen die mij bijgestaan hebben.
*6b. Zit danken heute habe ich allen, die mir beigestanden haben.
De reden van de onderhavige vooropplaatsing ligt vermoedelijk daarin dat de spreker
een expressief accent op allen wilde leggen dat voor hem belangrijker is dan te
danken. Door deze verschuiving komt deze constituent beter tot zijn recht en wordt
ook direct aangevuld door de daarop volgende bijzin. Door de vooropplaatsing wordt
de infinitief met te/zu minder belangrijk gemaakt.

4. Infinitief met zijn aanvulling (voorwerp)
7a. Je bewijs in twijfel trekken zal hij niet.
7b. Deinen Beweis in Frage stellen wird er nicht.
De plaats voor de persoonsvorm kan ook door de infinitief samen met zijn aanvulling
ingenomen worden. Dergelijke volgordes zijn alleen mogelijk als de aanvulling
tezamen met de infinitief naar voren schuift, anders onstaan er foutieve constructies.
*8a. Je bewijs trekken zal hij niet in twijfel.
*8b. Deinen Beweis stellen wird er nicht in Frage.
Dank zij de vooropplaatsing van de infinitief met zijn aanvulling wordt er een grotere
klemtoon op niet gelegd.
5. Deelwoorden op de eerste zinsplaats
Naast infinitieven kunnen ook verleden deelwoorden de plaats voor de
persoonsvorm innemen. Zie 9a en 9b.
9a. Geregend heeft het tijdens onze uitstap niet.
9b. Geregnet hat es während unseres Ausfluges nicht.
Deze contrasterende vooropplaatsing kan gezien worden als een spontaan, emotioneel
antwoord op de vraag: Hadden jullie geen goed weer?. Dit antwoord corrigeert met
andere woorden het in de vraag besloten vermoeden van slecht weer door de nadruk
op geregend te leggen. Voor de persoonsvorm kunnen tevens grotere werkwoordelijke
eindgroepen met deelwoord verschijnen. Zie 10a en 10b. Het is zelfs mogelijk dat
een deel van de werkwoordelijke eindgroep apart staat, in dit geval achteraan in de
zin. Zie 11a-11c.
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10a.
10b.
11a.
11b.
11c.

Betaald worden moet de rekening direct.
Bezahlt worden sein muss die Rechnung direkt.
Betaald moet de rekening direct worden.
Bezahlt muss die Rechnung direkt worden sein.
Bezahlt worden muss die Rechnung direkt sein.

Opvallend in deze zinnen is het feit dat het vooropgeplaatste werkwoord telkens het
deelwoord betaald/bezahlt is dat de essentiële informatie draagt (Van Bart, Kerstens
& Sturm 1998:132). Het valt ook te vermelden dat er in het Duits meer
variatiemogelijkheden bestaan, zoals de vorming van het passivum perfectum met
behulp van sein. In 11a, b en c wordt de werkwoordelijke eindgroep gesplitst. In 1
la en b ligt de klemtoon op het werkwoord betalen. In 11c wordt bezahlt samen met
worden vooropgeplaatst. Dat kan omdat beide werkwoorden de kern van de
passiefconstructie vormen.
Het vooropplaatsen van hulpwerkwoorden zoals in 12 levert foutieve zinnen op. In
12a is ‘worden’ alleen te zwak om de zin de openen, net als in 12b het huiwerkwoord
‘sein’. In 12c is de vooropplaatsing incorrect aangezien voor de PV alleen
werkwoorden kunnen verschijnen die door een directe afhankelijkheidsrelatie met
elkaar verbonden zijn (Engel 1994: 192):
*12a. Worden moet de rekening direct betaald.
*12b. Sein muss die Rechnung direkt bezahlt worden.
*12c. Sein worden muss die Rechnung direkt bezahlt.
Het verschuiven van de werkwoordelijke elementen naar de eerste zinsplaats heeft
een sterke accentuering van het woord direct tot gevolg . Met het verplaatsen van de
werkwoordelijke eindgroep naar de eerste zinsplaats wordt de laatste plaats met het
zwaarste zinsaccent voor een ander zinsdeel vrijgemaakt.
We wijzen erop dat de hier besproken woordvolgordeverschijnselen van de regel
van de tangconstructie afwijken. Volgens deze regel staan de persoonsvorm en de
overige werkwoordelijke elementen immers zo ver mogelijk uit elkaar. Daarmee
creëren ze ruimte voor de overige zinsdelen. In de hier aangehaalde voorbeelden is
er geen sprake meer van een tangconstructie; alleen de persoonsvorm behoudt zijn
tweede plaats.

4. Het vooropplaatsen van het scheidbaar deel van samengestelde
werkwoorden.
Tot de interessante volgordeverschijnselen van werkwoordelijke elementen behoort
de vooropplaatsing van het scheidbare deel van samengestelde
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werkwoorden. Deze voorvoegsels komen normaal gezien niet in deze positie voor.
Ze zijn samen met de persoonsvorm immers bestanddeel van de tangconstructie.
Hun verplaatsing naar de eerste zinsplaats veroorzaakt het opgeven van de
tangconstructie en daarmee het afwijken van een van de basisprincipes van de
Nederlandse en Duitse zinsbouw.
13a. Over hou ik niets.
13b. Ab geht die Post.
14a. Vast staat dat wij te laat zijn.
14b. Fest steht, dass wir zu spät sind.
Desondanks is het niet zo dat elk voorzetsel in staat is om de zin te openen:
*15a. Aan kleed hij zich snel.
*15b. An kleidete er sich schnell.
De groep voorzetsels die zelfstandig het begin van de zin kunnen vormen, is bijgevolg
beperkt. Engel vermeldt dat de scheidbare delen van samengestelde werkwoorden
als homoniemen van voorzetsels gezien moeten worden, die als koppelpartikel
optreden. In zinnen waar ze sterk beklemtoond worden kunnen ze deze geëxponeerde
eerste plaats innemen. Hun semantische zelfstandigheid is dan van essentieel belang
(Engel 1994: 225). Interessant zijn ook de volgende voorbeelden:
16a. Mee is hij toen zeker gegaan.
16b. Mit ist er damals sicher gegangen.
In deze zinnen hebben mee/mit zich van hun deelwoord gegaan/gegangen losgemaakt.
Er is hier een zeldzaam soort tangconstructie ontstaan die de volledige zin inclusief
subject omarmt. Van een echte tang kan natuurlijk geen sprake zijn aangezien het
verbum finitum er geen deel van uitmaakt. Constructies met dergelijke splitsingen
zijn niet frequent. Ze leveren zinnen op met een bijzondere stilistische waarde en
benadrukken vooral het vooropgeplaatste element. Daarom worden ze graag gebruikt
in teksten met een specifieke stijl zoals literair proza of poëzie.

5. Conclusies
In deze bijdrage heb ik me beperkt tot een syntactisch verschijnsel in het Nederlands
en het Duits waarbij een deel van het predicaat de gebruikelijke plaats achter in de
zin verlaat en de positie voor de persoonsvorm inneemt. Het blijkt dat zowel
infinitieven als deelwoorden vooropgeplaatst kunnen worden.
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Ook scheidbare delen van samengestelde werkwoorden kunnen de plaats voor de
persoonsvorm innemen. Bij het toepassen van deze strategieën wordt volgens de
regels van de respectievelijke taal gehandeld, die op dat vlak grote overeenkomsten
vertonen, maar tegelijkertijd hun speciefieke eigenaardigheden bewaren (bv. de
volgorde binnen de werkwoordelijke eindgroep). Deze verschijnselen komen met
name voor in contexten en situaties met een emotionele lading. Door het
vooropplaatsen van werkwoordelijke elementen kunnen verschillende communicatieve
functies vervuld worden, zoals het beklemtonen van de inhoud, of in tegendeel het
minder belangrijk maken van het verschoven element om een andere constituent die
informatief belangrijker is beter te laten uitkomen. Met het vooropplaatsen is ten
slotte ook correctie tegenover het reeds beweerde mogelijk. Dankzij dergelijke van
het gebruikelijke, strikte zinspatroon afwijkende volgordes worden voor de
spreker/schrijver mogelijkheden gecreëerd waarmee hij aan zijn communicatieve
intenties een meer genuanceerde en gevarieerde vorm kan geven.
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Inleiding op het thema
‘Taallandschap’ in de literatuur
Het thema ‘Taallandschap’ in de literatuur heeft de deelnemers aan het colloquium
geïnspireerd tot gevarieerde bijdragen over literatuur waarin de plaatsgebonden
component een belangrijke rol speelt. Globaal genomen zijn drie invalshoeken te
onderscheiden, te weten een keuze voor de representatie van het landschap als uiting
van een bepaalde mentaliteit, een keuze voor literairinterpretatieve analyse van een
topografische tekst (of groep teksten), of voor een beschouwing van de meer
mimetische weergave van het ‘reële’ landschap in reisverhalen of egodocumenten.
Met een beschouwing over de semiotiek van het landschap opende Arie Gelderblom
het literaire deel van het congres, waarbij hij in een grote lijn door de
literatuurgeschiedenis liet zien hoe literaire teksten het landschap fictionaliseren en
hoe veranderingen zich op de golven van de mentaliteitsgeschiedenis voltrekken.
Een voorbeeld van de mentaliteitshistorische optiek vormt de bijdrage over de
weergave van het landschap in zeventiende-eeuws proza, waarin te zien is hoe een
autonoom landschap - namelijk een door God gegeven object - langzaam verschuift
in de richting van het innerlijke landschap. De mentale ruimte van de Lieux de
mémoire krijgt gestalte in een nieuwe lezing van Geertruida Bosboom-Toussaints
Het Huis Laurnesse (1840), die vergeleken wordt met Hendrik Consciences' Leeuw
van Vlaanderen (1838). Onderzoek naar de mentaliteit van het moreel
wereldburgerschap staat centraal in de bijdrage over kosmopolitisme in romans van
Giphart en Grunberg, die ieder op eigen wijze aanzienlijk weinig optimistisch ten
aanzien van de condition humaine zijn: het individualisme heeft te diep wortel
geschoten om van een echt globale gemeenschap te kunnen spreken.
De postkoloniale wereld heeft een aantal auteurs gestimuleerd tot analyse van de
relatie van het verbeelde landschap tot het echte landschap in het land van herkomst.
In Tikoes van Henk van Woerden brengt het echte landschap een verzoening met het
‘culturele landschap’ teweeg waardoor het postapartheidstrauma overwonnen kan
worden en de liefde voor het land wordt herontdekt. Ook in Sleuteloog lijkt het zoeken
naar verzoening met het land van herkomst bij Hella S. Haasse uiteindelijk voltooid.
In de representatie van het ‘Afrikaanse irrationele’ in de boeken van Lieve Joris en
Júlia Lángh worden voorbeelden van koloniserende retoriek gesignaleerd en van een
optiek die minder aan (neo)-koloniserende tendensen onderhevig is.
Bij de literair-interpretatieve analyses ligt het zwaartepunt op de Vlaamse literatuur.
In de casus over Ivo Michiels gaat het om een tekst over of rond Antwerpen die
driemaal in een andere context een nieuwe lading kreeg. Aangetoond wordt dat het
niet om de weerspiegeling van de werkelijkheid, niet om de mimesis, ging maar om
de diegesis, het spiegelende, verschuivende,

Praagse perspectieven 5

250
herhalende en of veranderende wijze van vertellen: Michiels ‘woorden hebben hun
betekenis niet in pacht’.
In een overzicht van de literaire productie van De Vlaamse literatuur van de jaren
zestig en zeventig wordt de driedeling van de literatuurgeschiedenis van Hugo Brems,
‘het ik als tekst’, ‘de wereld als tekst’ en ‘tekst als taal’ tegen het licht gehouden. In
een andere casus aan de hand van Streuvels ‘De witte zandweg’ wordt aangetoond
dat het onjuist is deze auteur als streek- of heimat-auteur te beschouwen alsook hem
in het harnas te dwingen van het naturalisme of realisme; er moet recht gedaan worden
aan (formele en thematische) vernieuwingen en experimenten in het oeuvre van deze
auteur.
De Nederlandse poëzie komt aan de orde bij een analyse van gedichten van
Zuiderent en van Van Toorn, waarin we een proeve krijgen van het zg
‘corresponderend lezen’; het gaat daarin om aansluiting van het ene gedicht op het
andere, in casu tussen de projectie van het landschap in huis en een (mentaal) huis
in het landschap. We komen bij fundamentele vragen over de onderlinge verhouding
tussen de waargenomen, reële ruimte, de ruimte van het gedicht en ten derde de
mentale ruimte van de lezer. Als contrapunt uit de Tsjechische literatuur worden de
diverse ruimtes binnen de literaire ruimte van het werk van de Tsjechische schrijver
Bohumil Hrabal als een bont netwerk van semantische en semiotische verbanden
gepresenteerd.
De mimesis wordt natuurlijk nagestreefd in het reisverhaal, waarin men de ruimte
zo natuurgetrouw mogelijk probeert te beschrijven, al staat het de auteur natuurlijk
vrij zo idealiserend te zijn als hij wil. In een bijdrage over Tsjechische reizigers in
de zeventiende eeuw is een overzicht te vinden van hun bewaard gebleven
beschrijvingen van Nederland, en een behandeling van drie reizen uit de periode
1599 tot 1663, namelijk van Wallenstein, van Hartmann en van de Van Sternbergs.
In een andere bijdrage wordt de peregrinatio academica van Johannes Herbinius
(1626-1679) naar Nederland onderzocht en zijn verblijf in de lage landen beschreven.
De relatie van Nederland met de Poolse havenstad Gdansk staat centraal in een
bijdrage over de spectatoriale tijdschriften De Koopman en De Denker, waarin de
mythe en werkelijkheid van de handelsbetrekkingen met Gdańsk onderzocht worden.
Binnen de topografische genres mag het koffiehuis en de kroeg als literaire ruimte
zich in nieuwe belangstelling verheugen met een inventarisatie, waarin de diverse
functies van de kroeg worden geïllustreerd aan de hand van beschrijvingen in de
Vlaamse en Nederlandse literatuur.
Ellen Krol
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Landschap en schoonheid, anno 1948
Arie Jan Gelderblom
(Universiteit Utrecht)
Samenvatting:
Het Nederlandse landschap was in 1948 het onderwerp van een
monumentaal fotoboek in de serie De schoonheid van ons land. Het
onderwerp sloot goed aan bij de ruime aandacht die er in Nederland in de
eerste helft van de twintigste eeuw bestond voor landschap en platteland,
juist in een tijd dat het concrete landelijke gebied steeds verder moest
terugwijken voor industrialisering en suburbanisatie. Talrijke publicaties,
bijvoorbeeld plaatjesalbums, en het onderwijs speelden een belangrijke
rol bij de verbreiding van kennis over de eigen omgeving.
Een semiotische analyse van de foto's en de begeleidende literaire teksten
wijst uit dat het boek Het landschap is geconcipieerd vanuit de principes
van de volkskunde. Die discipline veronderstelde een natuurlijke,
organische en oorzakelijke relatie tussen een territorium en zijn bewoners.
De makers van het boek waren geen aanhangers van het Derde Rijk
geweest. Toch vertonen de volkskundige clichés van hun discours nog
allerlei sporen van nationaalsocialistisch Blut und Boden-idioom.
Nizozemská krajina byla tématem monumentálni šestnáctidilné série
fotografických publikaci pod názvem De schoonheid van ons land (Krása
naši země) z roku 1948. Toto téma úzce navazovalo na velkou pozornost.
která byla věnována krajině a venkovu v první polovině dvacátého stoleli,
v době, kdy původní venkovská krajina musela stále vice ustupovat
industrializaci a suburbanizaci. Mnohé jiné publikace, napřiklad alba
sběratelských nálepek, a škola přispívaly významnou měrou k rozšiřováni
znalosti vlastního kraje.
Semiotická analýza fotografií a doprovodných literárnich textů ukazuje,
že kniha Het landschap (Krajina) vychází ze zásad národopisu. Tato
disciplina předpokládá přirozený, organický a kauzální vztah mezi
teritoriem a jeho obyvateli. Autoři knihy zcela jistě nebyli přiznivci Třetí
řiše. A přesto projevuji národopisná klišé jejich diskurzu ještě různé stopy
nacionálněsocialistického idiomu ‘krve a půdy’ (Blut-und-Boden).
Het onderwerp van deze bijdrage wordt gevormd door een fors boek, dat met
monumentale vormgeving en typografie het thema van het Praagse
jubileumcolloquium van september 2007 uitdraagt: Het landschap. Het verscheen
in 1948 bij uitgeverij Contact te Amsterdam in de serie De schoonheid van ons
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land, en bestaat uit 128 pagina's van 24 × 34 cm met grote zwart-witfoto's,
voorafgegaan door zo'n honderd bladzijden tekst (Landschap 1948).

1. Bandstempel van Het landschap van Jan van Krimpen

De foto's zijn gemaakt door vooraanstaande zogenaamde ‘Nieuwe fotografen’,
onder anderen Cas Oorthuys, Eva Besnyö, Karel Kleyn en Emmy Andriesse. Hun
esthetiek was beïnvloed door het Bauhaus en streefde naar een technisch perfecte
documentaire weergave van de realiteit. De inleidende teksten zijn grotendeels literair
van aard, soms oud en meestal nieuw, van de hand van bekende schrijvers en dichters
van toen, zoals Jan Engelman, Antoon Coolen, Jan Campert, Theun de Vries, Henriëtte
Roland Holst, C.J. Kelk, Mathias Kemp, A. Viruly (de schrijvende KLM-piloot), of
P.J. Meertens (de volkskundige wiens naam voortleeft in het P.J. Meertens-Instituut
en op wie ‘Meneer Beerta’ is gemodelleerd in de romancyclus Het bureau van J.J.
Voskuil). Alle betrokkenen golden in
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1948, voorzover ik heb kunnen nagaan, als ‘goed’: ze hadden geen besmet
oorlogsverleden, geen historie van collaboratie met de Duitse bezetter. Integendeel.
Veel van de fotografen hadden illegaal werk gedaan. De criticus P.H. Ritter jr. was
door de Duitsers als gijzelaar geïnterneerd geweest, de dichter Jan Campert stierf in
een concentratiekamp, de romanschrijver Theun de Vries had als marxist altijd een
overtuigd anti-nazistandpunt ingenomen. Dat latere tijden in dit opzicht genuanceerder
zouden oordelen over sommigen van hen (Campert, Meertens), was in 1948 nog niet
aan de orde (Renders 2004, Henkes 2005: 265-351).
Wat is dit Landschap voor een boek? Welke betekenissen kent het toe aan het
Nederlandse landschap? En voor wie was die betekenisproductie in 1948 bestemd?
Om dat te achterhalen, moeten we zoeken naar de kopers van het boek. En om die
te vinden, moeten we ook iets weten van de traditie om mooie geïllustreerde boeken
te maken over het Nederlandse landschap. Maar eerst een paar theoretische
uitgangspunten.

Landschap als tekst
We denken vaak, spontane moderne individuen als we zijn, dat wij een directe relatie
kunnen hebben met het landschap. Dat is echter een fictie. Onze waardering van een
landschap (of van een stad, een roman, een muziekstuk) is in hoge mate cultureel
bepaald. Wat mensen vinden van een landschap, hangt af van de tekens die hun
cultuur in het landschap herkent. Tegenwoordig horen de Alpen bij de grootste
natuurlijke schoonheden van Europa, maar vóór de Romantiek vond men ze om te
huiveren zo griezelig. Pas bij de rechte akkers en kanalen van de Italiaanse Po-vlakte,
begrensd door een lage vlakke horizon, durfden noordelijke reizigers uit de
zeventiende of achttiende eeuw weer vrijuit te ademen. Voor huidige toeristen geldt
diezelfde vlakte juist als saai en weinig inspirerend. Er bestaan dus geen vaste,
natuurlijke betekenissen in de ons omringende wereld. Er bestaat wel een semiotiek
van het landschap, een tekensysteem dat in beelden en woorden wordt doorgegeven
en dat voor zijn gebruikers beslist hoe een landschap moet worden ‘gelezen’. Het
tekensysteem zelf kan veranderen, maar op de lange golven van de
mentaliteitsgeschiedenis voltrekken die veranderingen zich doorgaans in een zeer
traag tempo. We kennen het landschap alleen indirect, via een tekensysteem, via
beeld en woord, via ‘tekst’, en zo'n tekst vraagt om een interpretatie.
De vroegmoderne literatuur is daar een goed voorbeeld van. Er komen daar maar
enkele tekstuele landschapstypen voor, met een traditionele stoffage van trouwe,
verliefde herders, tevreden boeren, of welgestelde burgers in hun kleine universum
van een geordende tuin. Deze literatuur beeldt altijd morele landschappen uit, die
demonstreren hoe wijs God de wereld heeft ingericht: alles bevindt zich op zijn eigen,
juiste plaats. En wanneer de mens zich misdraagt, straft God met stormen en
overstromingen. Ook die worden vervolgens literair benut, in
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het subgenre van de rampgedichten (Gelderblom 1994: 65-78, 129-133, 152-154;
Schenkeveld 1991: 93-113). De topografische literaire genres vóór de Romantiek
laten prachtig de macht van het cliché zien. Loci communes, vaste frasen, stereotype
denkformules dicteren inhoud en strekking van teksten, en dus in dit specifieke geval
van de locaties waarover die teksten gaan. De oude topografische literatuur is aldus
een mooi voorbeeld van ‘die gebildete Sprache, die für dich dichtet und denkt’1.
Ook in de huidige tijd is het tekstuele cliché nog oppermachtig. De Duitse romanist
Victor Klemperer, door de nazi's vervolgd om zijn joodse afkomst, maar in leven
gebleven doordat hij met een niet-joodse vrouw was getrouwd, heeft vanaf Hitiers
opkomst aantekeningen gemaakt over de taal van het nationaal-socialisme; hij
verbaasde zich er steeds weer over hoe makkelijk dat jargon zich meester maakte
van alle levensgebieden, ook bij overtuigde anti-nazi's, tot in de omgangstaal van de
vervolgden zelf. Zijn notities resulteerden in de indrukwekkende taalsemiotische
studie LTI. Notizbuch eines Philologen (Klemperer 2005; LTI is de afkorting van
Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reichs). Klemperer demonstreert hoe
de politieke taal van zijn tijd zich meester maakt van verstand en gevoel van de
taalgebruiker en de te beschrijven wereld clichématig determineert. Zijn conclusies
laten zich moeiteloos toepassen op andere vormen van discours, bijvoorbeeld de
Nederlandse landschapsbeschrijving. Sinds eeuwen worden daar twee topen, twee
clichés, twee loci communes herhaald, waaraan vrijwel geen schrijver of denker
ontsnapt. De eerste luidt: (God schiep de wereld, maar) de Nederlanders hebben zelf
hun land gemaakt, en de tweede: Nederland is een waterland. Het laatstgenoemde
cliché kent een dubbele uitleg. Het water geldt enerzijds als een bedreiging, anderzijds
als een uitdaging (Gelderblom 1993).

De schoonheid van ons land
Terug naar het grote boek. De progressieve uitgeverij Contact had al in 1936-1938
een zesdelige serie De schoonheid van ons land uitgebracht. Een beknopte heruitgave
in twee delen volgde in 1941. Van 1946 tot 1962 verscheen de reeks ten derde male,
nu in zijn mooiste en volledigste vorm: achttien banden naar ontwerp van typograaf
Jan van Krimpen (Van Voorst 1996: 147; Montijn 2002: 42). De reeks telde delen
over bijvoorbeeld oude en moderne bouwkunst, over moderne beeldhouwkunst, over
kerkinterieurs, klederdrachten en kastelen. Een deel over Het water kon in zo'n
nationaal getoonzette serie uiteraard niet ontbreken. Een subserie over De schoonheid
van België omvatte drie delen: Het Vlaamse landschap, De Vlaamse steden, De
Vlaamse kunst. De prijs was aanzienlijk: 22,50 tot 25,00 gulden per deel, maar men
kon intekenen op de reeks en maandelijks een vast bedragje overmaken2. Daarvoor
kreeg men dan ook, aldus een flaptekst uit 1959: ‘Een nationaal monument’, behorend
tot ‘het onmisbare
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culturele bezit van het Nederlandse volk’, ‘een werk van blijvende waarde voor ieder
die zijn land liefheeft’3, of, volgens een flaptekst uit 1950: boeken die behoren ‘tot
het onmisbare culturele bezit van het Nederlandse gezin’4. Men lette op de woordkeus,
op de bepalende lidwoorden en op de possessiva, en bedenke dat dit pas zo'n vijftig
jaar achter ons ligt.
In welke sociaal-historische context moeten we dit plaatsen? Ten eerste: het
Nederlandse volk wordt door de uitgever als geheel aangesproken, zonder verwijzing
naar verzuiling of godsdienstige tegenstellingen. Die opposities lijken irrelevant te
zijn. Ten tweede: het cultureel nationalisme dat uit de flapteksten spreekt, is voor
een deel te beschouwen als een broodnodige poging tot herstel van gemeenschappelijk
zelfvertrouwen na bezetting en oorlog. Tegelijk met de wederopbouw voltrekt zich
echter in de jaren 1946-1949 de laatste fase van de Indonesische dekolonisatie, een
door Nederland roemloos verloren koloniale oorlog, waarvan de trauma's anno 2007
nog altijd niet zijn genezen. Moest de positieve boodschap van de mooie eigen cultuur
misschien ook een tegenwicht bieden aan een enorme nationale vernedering, nu het
eeuwenoude koloniale wereldrijk als sneeuw voor de tropenzon was weggesmolten?
De delen Schoonheid van ons land golden als prestigieus en zijn goed verkocht
(Boltendal 1965: 128-129). Nu de generatie die ze destijds aanschafte, uitsterft,
komen ze in grote aantallen voor geringe bedragen op de tweedehands boekenmarkt
terecht. De kopers van destijds hadden er veel geld voor over. In een tijd van schaarste,
toen veel voedsel en kleding nog gerantsoeneerd waren, wilde men kennelijk best
iets uitgeven voor de schoonheid van het eigen land in boekvorm. Mijn hypothese
is dat dit waarschijnlijk gebeurde dankzij de schaarste. Kleding was karig van snit
en op de bon: daar kon men geen status aan ontlenen. Het woonhuis was nauwelijks
een statussymbool in een tijd van woningnood en inwoning bij familieleden. De auto
was voor weinigen bereikbaar. Maar een prachtige, erkende monumentale boekenreeks
met nationale én artistieke pretenties in de kamer, daaraan kon iedereen zien (denk
ook aan de open gordijnen waardoor passanten naar binnen konden kijken) dat men
cultureel en intellectueel wat voorstelde. Dezelfde redenering gaat op voor de zesde
editie van de Winkler Prins Encyclopedie die tussen 1947 en 1960 uitkwam (misschien
wel de beste Winkler Prins ooit verschenen). Ook die was in de jaren vijftig en zestig
in zeer, zeer vele Nederlandse woonkamers te vinden, achter het glas-in-lood van
het mooie kastje. Ook die ligt anno 2007 voor een paar euro op de rommelmarkt.
De verhouding tussen beeld en tekst in de reeks De schoonheid van ons land is
problematisch. In sommige delen (bijvoorbeeld die over bouwkunst, beeldhouwkunst
en historische kerkinterieurs) is de tekst louter informatief en geschreven door een
kunsthistorische specialist. Bij Landschap (Nederland en Vlaanderen) en Vlaamse
steden is de tekst literair, al heeft Landschap ook een hoofdstuk met concrete gegevens
over de Zuiderzeewerken (Landschap 1948: 88-100). Water bezit een zakelijke
inleiding in een kader van gedichten, waaronder uiteraard Marsmans Herinnering
aan Holland: ‘Denkend aan Holland...’ (Water
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1950, 31). Wat doet zo'n literair register? In ieder geval haalt het zijn onderwerp uit
de sfeer van realiteit en ratio en transponeert het naar die van fictie en gevoel; in het
thema van de reeks kunnen we ook stellen: naar de sfeer van schoonheid, sinds de
Tachtigers een kernbegrip in de burgerlijke esthetica. Waarom gebeurde dat, en hoe?
In 2003 heeft de historicus Remco Ensel een artikel gepubliceerd dat veel inzicht
geeft in de intenties van de fotografen die meewerkten aan De schoonheid van ons
land: ‘Hollandse Heimat. Nationalisme en de fotografie van het landschap in het
interbellum’ (Ensel 2003). Hij laat zien dat de ‘Nieuwe fotografen’ ondanks hun
streven naar het registreren van onverbloemde authenticiteit in hun landschappen
wel degelijk idealiseren, bijvoorbeeld door compositorische keuzes van standpunt
en kadrering, maar vooral door de onderwerpen waarop zij hun focus richten: het
vertrouwde Hollandse boerenleven dat weinig tekenen van moderniteit vertoont en
onderworpen is aan de eeuwige gang der seizoenen. Hun ogenschijnlijke
documenteren is tegelijkertijd heroïseren. Door landschap en mensen op monumentale
wijze voor te stellen als tijdloos, suggereren de foto's een natuurlijke, onverbrekelijke
relatie tussen geschiedenis, territorium en bewoners. De beelden bevestigen aldus
de identiteit van de Nederlandse natie. Ensel verbindt deze conservatieve vorm van
nationalisme met de volkskunde zoals die in de jaren dertig en veertig werd beoefend.
Die discipline, met haar wortels in de Duitse Landeskunde en de Völkerpsychologie,
meende dat de ‘ziel’ van een collectief vooral gevonden kon worden op het platteland,
bij een niet door een gedegenereerde stadscultuur aangetaste agrarische bevolking.
Voskuils romancyclus Het bureau laat zich onder meer lezen als een afrekening met
deze soort van ‘wetenschap’5. Ensel betrekt ook de foto's in Het landschap in zijn
onderzoek, signaleert de literaire context ervan, maar analyseert die verder niet. Toch
kan een nadere beschouwing van die literaire inkadering veel informatie opleveren
over de ideologische lading van het boek. Alvorens tot zo'n analyse over te gaan,
moeten we nog een aantal feitelijke ontwikkelingen in het Nederlandse landschap
zèlf in ogenschouw nemen. Daar had de tijd namelijk helemaal niet stilgestaan.

Nederlanders ontdekken hun landschap
Over de veranderingen in het Nederlandse landschap van de negentiende eeuw gaan
twee boeken van de historicus Auke van der Woud: Het lege land en Een nieuwe
wereld (Van der Woud 1987 en 2006). Was de ruimtelijke orde van Nederland rond
1800 nog grotendeels zeventiende-eeuws, de reglementering van de napoleontische
tijd brengt een centraal bestuurd, bewust beheer van de ruimte tot stand, wat onder
meer blijkt uit de uniformering van wetgeving, de instelling van een kadaster, en
publiek beheer van wegen, rivieren en waterwerken. De loop van de negentiende
eeuw ziet vervolgens een agressieve cultivering van woeste
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gronden, uitdieping en kanalisering van rivieren, aanleg van havens en sluizen, een
laat begonnen maar vervolgens rap groeiend spoorwegnet, netten van telegrafie en
telefonie die zich (bovengronds) over het land spinnen, en ontsluiting van het
platteland door middel van verharde wegen en buurttrams met stoomtractie. Van
onschatbaar belang voor de mobiliteit werd de fiets. De Algemene Nederlandse
Wielrijders Bond werd opgericht in 1883 (Van der Woud 2006: 192, 405) en kreeg
in 1885 zijn huidige naam. Ze behartigde de belangen van de fietstoerist, bijvoorbeeld
door certificering van rijwielherstellers en het plaatsen van wegwijzers.
Wellicht is de romantische Nederlandse schilderkunst uit de tweede helft van de
negentiende eeuw, van Weissenbruch of de schilders van de ‘Haagse School’, mede
te begrijpen als een evocatie van het soort vaderland dat men met eigen ogen zag
verdwijnen. In ieder geval lokte de industriële, infrastructurele en stedelijke aantasting
van het landschap weldra protesten uit. Toen de gemeente Amsterdam het
Naardermeer, een belangrijk broedgebied voor vogels, wilde gaan gebruiken als
vuilstortplaats, richtten verontwaardigde burgers in 1905 de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten op. Een van de oprichters was de onderwijzer Jac. P. Thijsse
(Harmsen 2001).
Velen kennen de verhalen van Nescio en weten hoe de hoofdpersonen in het begin
van de twintigste eeuw door het nog redelijk ongerepte Nederlandse landschap
zwerven; maar wie goed leest, ziet ook hoe Nescio's Nederland al is doorsneden met
spoor- en tramwegen. Exemplarisch is zijn fragment ‘Pleziertrein’, anderhalve
bladzijde uit 1942 over een weemoedige herinnering aan een dagtocht vanuit
Amsterdam: ‘Donderdag, 30 Juli 1896. Goedkoope trein naar Arnhem en Nijmegen’
(Nescio z.j.). Nescio's tekstje illustreert hoe het platteland rond 1900 doel wordt van
binnenlands massatoerisme. Stedelingen ontdekken het landschap en trekken ernaartoe
voor dagtochtjes, veelal collectief, per fiets, trein of stoomtram. Stadskinderen
(‘bleekneusjes’) gaan naar vakantiekolonies aan zee of op de bosrijke Veluwe om
zonlicht en frisse lucht op te doen. Arbeidersorganisaties van verschillende zuilen
stichten hun conferentieoorden in de bossen, organisaties van studenten of vrijdenkers
doen hetzelfde. Wandelverenigingen en padvinders marcheren door bos en hei, onder
het zingen van liederen uit de populaire schoolzangbundel Kun je nog zingen, zing
dan mee (Veldkamp en De Boer 1916). Daar stonden liederen in als ‘De paden op,
de lanen in, vooruit met flinke pas’, of J.P. Heijes evergreen ‘Een middagslaapje’:
‘Wie rusten wil in 't groene woud, wie rusten wil met lusten’. In dat woud vond de
vermoeide wandelaar ‘een peluwtje van mollig mos, een kussentje van varen, en een
gordijn van blâren...’ (Heije 1861: 142). De zee werd door de marcherende zangers
overigens niet vergeten, met liederen over vaderlandse zeehelden als Piet Hein en
Michiel de Ruyter.
Wanneer de stad het platteland ontdekt, begint ook de suburbanisatie. Voor gegoede
burgers die de steden verlaten, verrijzen uitgestrekte villawijken in bosrijke gebieden
die vanuit de steden gemakkelijk te bereiken zijn: de strook
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achter de duinen van Den Haag via Leiden en Haarlem tot Alkmaar, het Gooi rond
Bussum, Hilversum en Baarn, en de heuvelrug ten oosten van Utrecht. Ze zijn allemaal
toegankelijk per spoor of met - inmiddels elektrische - interlokale trams, waarvan
de ‘Blauwe Tram’ met zijn wijdvertakte netwerk in Noord- en Zuid-Holland de
beroemdste was. Over deze trek ‘naar buiten’ bestaat een vrolijk en instructief boek
van de journaliste Ileen Montijn (Montijn 2002). De ontwikkelingen die zij beschrijft
ten aanzien van de exploitatie van de landelijke ruimte, zijn dezelfde die de dichter
Bloem deden verzuchten: ‘En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter
grootte van een krant, Een heuvel met wat villaatjes ertegen’ (Bloem 1979: 206).

2. Plaatjesalbum over de provincie Utrecht van Koekfabriek Hille, 1931
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Montijn signaleert dat de nieuwe mobiliteit gepaard ging met een rijke productie van
geïllustreerde tijdschriften en boeken. Allemaal documenteren ze natuur en cultuur
van het platteland in woord en beeld (Montijn 2002, 37-42). We kunnen er de
rechtstreekse voorlopers in herkennen van de serie De schoonheid van ons land. Uit
de vele voorbeelden kies ik de populaire koekplaatjesalbums. Verkade leverde bij
koek en beschuit kleine gekleurde plaatjes rond een bepaald thema uit de natuur. Die
werden door gebruikers van de producten verzameld en in een album geplakt, en het
was een sport om dat album volledig te krijgen. Onderwerpen van albums waren
bijvoorbeeld Waar wij wonen, Lente, Langs de Zuiderzee, De boerderij, Paddestoelen,
of Kamerplanten6. J.P. Thijsse schreef voor veel albums de tekst. Hij was
natuurliefhebber en onderwijzer, en zijn toon was die van een interessant vertellende
schoolmeester (Harmsen 2001). Verkades concurrenten volgden spoedig, zoals
koekfabriek Hille met de provinciegewijze opgezette serie Zwerftochten door ons
land. Schoolkinderen ruilden dubbele plaatjes met elkaar, en de koekfabrieken hadden
ruilafdelingen waar men dubbele exemplaren heen kon sturen om de felbegeerde
ontbrekende stuks ervoor terug te krijgen. De albums waren door en door
democratisch: ze werden in alle lagen van de samenleving aangelegd. De plaatjes
waren mooi en de tekstuele informatie was feitelijk, gericht op kennis van natuur en
cultuur.
Tegen de achtergrond van de oprukkende industriële samenleving moest de kennis
die deze reeksen aanboden, leiden tot liefde en zorg voor het eigen, vaderlandse
leefmilieu (ook al werd dat toen nog niet zo genoemd), en tot het herkennen van de
schoonheid daarvan. Over de grens keken de albums niet, behalve naar de Nederlandse
koloniën. Ze waren nationaal, ook doordat ze geen binding hadden met een van de
‘zuilen’. Immers, katholieken, protestanten, liberalen en socialisten waren allemaal
mobiel geworden en aten allemaal koek en beschuit. Protestantse paddestoelen
bestonden evenmin als katholieke kamerplanten.
Er bestaat een duidelijk verband tussen deze aantrekkelijke instructie over het
Nederlandse landschap en het vooroorlogse onderwijs. Hogere Burger School,
gymnasium en universiteit waren niet vanzelfsprekend voor iedereen bereikbaar, om
sociale en financiële redenen. De Kweekschool voor Onderwijzers met aansluitend
een baan in het lager onderwijs was voor veel intelligente studenten het uiterst
denkbare toekomstperspectief. Op de kweekscholen werd zeer veel belang aan kennis
gehecht. Kennis werd beschouwd als macht en als een belangrijk middel om in de
wereld vooruit te komen. De oriëntatie van de op kweekscholen aangeboden kennis
was sterk nationaal (biologie, geschiedenis, literatuur, muziek), en vanwege het
‘verheffende’ karakter ervan werd in de lessen het verband met schoonheid makkelijk
gelegd. Op kweekscholen opgeleide onderwijzers en onderwijzeressen brachten
vervolgens dezelfde ideeën in praktijk op de lagere scholen. De koekplaatjesalbums
bevonden zich daar in de lokalen op de boekenplanken. Zo vormde het onderwijs
burgers die er prijs op stelden iets te
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weten van hun eigen omgeving en om de schoonheid daarvan te waarderen en te
conserveren.

Plattelanders en volkskunde
Weldra komt er ook aandacht voor de mens op het platteland en aan de kust, de
bevolking van boeren en vissers. Verwonderlijk is dat niet. De verschillende lokale
klederdrachten waren natuurlijk opvallend en werden al sinds decennia besproken
in buitenlandse bellettrie en reisliteratuur over de Nederlanders als dat schilderachtige
volkje dat zijn land aan de zee had ontworsteld. Tekenend is het populaire verzinsel
uit 1865 over Hans Brinker, die een ramp voorkwam door met zijn vinger een gat in
de dijk te stoppen, van de hand van de Amerikaanse Mary Mapes Dodge (Dodge
1946). De clichés van het waterland en van de Nederlanders die hun eigen land
maken, komen in dit verhaal samen. Realiter zullen de Nederlandse stedelingen uit
de eerste helft van de twintigste eeuw, zowel dagjesmensen als villabewoners, zich
wel eens vreemd hebben gevoeld naast de plattelandsbevolking, of dat nu te wijten
was aan sociale, religieuze of linguïstische verschillen. Ze wilden daarom meer van
die mensen weten, en net zoals ze in hun plaatjesalbums de verschillende volkeren
van Nederlands-Indië hadden verzameld, als kleurrijke curiosa, bekeken ze nu ook
de vaderlandse plattelanders die ze in levenden lijve ontmoetten. In de jaren dertig
kwam de volkskunde, inmiddels een populaire discipline in buurland Duitsland, hun
behoefte aan kennis van een theoretische basis voorzien.
De volkskunde veronderstelt een natuurlijke, oorzakelijke relatie tussen een
territorium en zijn bewoners, tussen Boden en Blut. Zonder nationaal-socialistische
implicaties spreekt die opvatting uit De Nederlandse volkskarakters, een met foto's
geïllustreerd populair-wetenschappelijk boek over regionaal afgebakende
bevolkingsgroepen, dat P.J. Meertens en literator Anne de Vries in 1938 publiceerden
bij de protestantse uitgever Kok te Kampen (Henkes 2005: 309-316). Sterker
wetenschappelijke pretenties heeft Volk van Nederland (1937, derde druk 1943)
onder redactie van de hoogleraar Jan de Vries, een befaamd germanist die in 1940
met de bezetter ging collaboreren (De Vries 1943). Het boek bevat onder meer
hoofdstukken over bodemgesteldheid, boerderijtypen en antropologie, inclusief
schedelanalyse: ten noorden van de grote rivieren zijn de Nederlandse schedels smal
en fijn, ten zuiden breed en grof (De Vries 1943: 64). Niet alle medewerkers waren
overigens in de ban van het Derde Rijk geraakt, hoezeer hun ideeën soms aanleunden
tegen het gedachtegoed van bloed en bodem. De gereformeerde psycholoog Waterink
(niet fout in de oorlog), verklaart in zijn bijdrage ‘Het Nederlandsche volkskarakter’
evenals De Vries het verschil in regionale karaktertrekken uit de natuurlijke
eigenschappen van de woonplaats. Langs de kunst wonen mensen ‘wier karakter in
natuuraanleg voor zulk een strijd [tegen wind en water] geschikt is’. Zij hebben ‘de
natuurlijke aanleg van den heerscher’.
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Maar op de dorre zandgronden overheerst ‘het karakter van taaie vasthoudendheid,
die gegroeid is uit een diepe innerlijke binding met den bodem, die tegelijkertijd de
blijvende vijand en de meest verbonden vriend is’. Afwijkingen van een patroon
verklaart hij uit ‘bloedmenging’ tussen de stammen der Friezen, Franken en Saksen
(Waterink in De Vries 1943: 26-27).

Versmelting van mens en aarde
In dit licht bezien blijken de literaire teksten in Het landschap perfect te passen in
het volkskundig denkkader van de jaren dertig en veertig. Sterker nog, ze lijken
bewust geconcipieerd te zijn vanuit een vooropgezet volkskundig plan, alsof de
auteurs de opdracht hadden steeds de nadruk te leggen op de natuurlijke relatie tussen
mens en bodem. De bewijsplaatsen zijn legio. Telkens weer wordt de bepalende
relatie tussen aarde en mens belicht. Theun de Vries over Friese regio's: ‘Het leven
fin de Friese woudstreek] is beslotener en vriendelijker dan op de strenge ruimte
[van de open weilanden], waar de drie grote elementen [water, lucht en aarde] in hun
samenwerkende kracht en in hun botsingen een koppiger en eenzelviger soort mensen
hebben gewrocht’ (De Vries in Landschap 1948: 31). Ab Visser contrasteert
Groningen, ‘rijk met zijn zwaarmoedige en toch kleurige uitgestrektheid van zware
kleilanden’, met de arme Drentse heidevelden, ‘onvruchtbaar en toch van
geheimzinnige sfeer overtogen. Zo is daar ook het verschil tussen den Groningsen
en Drentsen boer. De eerste stug, zwijgzaam, een koning op zijn uitgestrekt gebied,
de laatste gemoedelijker, praatgraag en een ploeteraar met de dorre zandgrond van
zijn akker en es’ (Visser in Landschap 1948: 37). Antoon Coolen constateert in
Noord-Brabant ‘tekenen van wisselwerking tussen de geaardheid van het landschap
en de geaardheid van de mensen’. In de norse, barre Peelvlakte zijn de mensen somber
en weemoedig, anders dan in de Meierij van Den Bosch met zijn levendige beekjes:
‘mensen en landschap zijn daar lachender’ (Coolen in Landschap 1948: 66).
Norse vlakte, lachend landschap: het verpersoonlijken van natuurelementen komt
in Het landschap dikwijls voor. Het Utrechtse landschap ‘bedenkt zich altijd, het is
zich altijd van zichzelf bewust’. ‘Utrecht verdroomt zich nimmer, de natuur is er in
het harnas, gelijk de mens’. Maar als de rivier de Vecht zich bij haar monding
verbreedt, wordt zij ‘een brede Wolga’, ‘waarin de wolken zich verbaasd en sprakeloos
weerkaatsen’ (Ritter in Landschap 1948: 61-62). In Noord-Holland daarentegen
worden niet moerassen, maar mensen, nieuwe bevolkingen in nieuw drooggelegde
gebieden ‘ingepolderd’: in de traditie van hard werken, zorgen en behouden (Kelk
in Landschap 1948: 25). Het verst gaat de versmelting van mens en aarde in een
gedicht over Limburg van Jan Engelman: ‘De heuvels zwellen als de borsten van
een bruid’, maar als het even verder in het gedicht tot de verwachte coïtus komt, is
het juist het mannelijke lyrisch ik dat gepenetreerd wordt: ‘ik wil
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hier liggen en beminnen tot de streek / zich in mijn allerlaatste vezel neer zal wringen’
(Engelman in Landschap 1948: 72).
In overeenstemming met de volkskundige stelling dat de samenhang tussen mens
en aarde aan een eeuwenoud patroon beantwoordt, wordt in deze teksten meermalen
naar eeuwige constanten in het Nederlandse landschap verwezen. Klemperer wijst
op de functie van ‘eeuwig’ in het nazi-jargon: het adjectief benadrukt het tijdloze en
voegt religieuze, mythische betekenisaspecten toe aan het bijbehorende substantief
(Klemperer 2005: 143-155). Dat mythische aspect is in Het landschap sterk aanwezig
in de bijdrage van Viruly, die - als piloot - het land lijkt te bezien van bovenaf.
Sprekend over de kust, personifieert hij de zee en onderwerpt hij de Hollanders aan
water en wind. De eeuwig af en aan vlociende Noordzee kent de mensen van achter
die kleine duinranden langer ‘dan zij zichzelf kennen’, ‘Het is hun kust - misschien
het landschap, waar zij zichzelf het diepst en duidelijkst kunnen begrijpen, omdat
het eeuwige en het tijdelijke er elkander vinden, omdat zij en hun voorgeslacht in
dit grensgebied zijn geboren en gegroeid en de zeewind door hun ganse historie van
ernstige werkzaamheid de zilte lucht van de oneindigheid geblazen heeft zoals hij
nog vandaag doet [...]’ (Viruly in Landschap 1948: 7).
Hier botst een volkskundig axioma met een cliché over Nederland en zijn inwoners.
Want hoe eeuwig is een polderland dat de Nederlanders zelf hebben gemaakt? Het
bestaat pas zo kort. En kan dat recente, zelfgemaakte land vervolgens zijn bewoners
weer vormen? C.J. Kelk heeft met het probleem geworsteld bij zijn lof van de
Noord-Hollandse droogmakerijen met hun rechte wegen en sloten en zorgvuldig
verdeelde percelen. Hij concludeert met een prachtige cirkelredenering: ‘Er is toch
enige poëzie in het leven dezer mensen, al zijn zij verstandelijk en zeer op het
stoffelijke bedacht [...]’. Zij ‘vinden hun genoegen in regelmaat en netheid en
gehoorzamen op hun wijze aan de wetten der natuur. Zij hebben die natuur zelf
geschapen en overeenkomstig hun regelmaat doet hun polder nuchter aan, omdat er
niets geheimzinnigs of romantisch aan is’ (Kelk in Landschap 1948: 23). Met andere
woorden: deze regelmatige mensen maakten hun eigen natuur en onderwierpen zich
vervolgens aan haar wetten van natuurlijke regelmaat.
De volkskundige afkeer van stad en moderne techniek doet zich enkele malen
gelden. De nieuwe weg tussen Utrecht en het sfeervolle oude dorp De Bilt is een
‘autostrada, die witte biljart-vlakte, waarover gestroomlijnde wagens als ballen rollen,
- met diepe verachting wendt zij [de weg] zich af van dit historisch rudiment’ (Ritter
in Landschap 1948: 58). In Zuid-Limburg erkent Mathias Kemp dat door de aanleg
van grote steenkolenmijnen ongetwijfeld natuurlijke schoonheid teloorging, maar
hij bewondert de moderne monumenten van industriële aard: titanische koeltorens,
schachtgebouwen en schoorstenen, sombere, sobere architectuur, machtige kranen.
Daar is volgens hem tóch schoonheid te vinden: ‘Symphonie van de arbeid’ (Kemp
in Landschap 1948: 75).
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Deze laatste uitdrukking keert terug aan het slot van een van de merkwaardigste
stukken in het boek, het hoofdstuk van Meertens over de Zuiderzee en haar nieuwe
polders. ‘Dan zullen overal in de Zuiderzee halmen rijpen, die zwaar staan van korrels,
en als de zomer in het land komt zal [zullen, AJG] de slag der zeisen door het rijpe
graan, het lied van de wind die door de halmen vaart en de luide stemmen der maaiers
opstijgen als een symphonie van de arbeid’. [...] De ‘onvruchtbare zee zal tot één
groot ruisend korenveld worden, een blociend symbool van de krachten die uit het
Nederlandse volk voortkomen als graan uit zijn akker’ (Meertens in Landschap 1948:
87).
Het Nederlandse volk als akker: opnieuw een versmelting van mensen en aarde.
En die ‘symphonie van de arbeid’ is wat Klemperer een doodzonde zou noemen:
‘die ganze Todsünde des bewussten Umlügens der vernunft-unterstellten Dinge in
die Gefuhlssphäre und des bewussten Verzerrens im Schutz der sentimentalen
Vernebelung’ (Klemperer 2005: 303). Deze specifieke omzetting, uit de rationele
sfeer van werk en industrie naar de gevoelssfeer van muziek en schoonheid, zou, zo
leek me, in nazitaai niet hebben misstaan. Een zoekactie op internet met behulp van
de zoekmachine google bracht al snel een bevestiging van mijn intuïtie: Symphonie
der Arbeit was een groot klankspel, een ‘chorisches Spiel’ geschreven door Hans
Jürgen Nierentz, dat op 1 mei 1933 op alle Duitse radiozenders werd uitgezonden,
voorafgaand aan een grote toespraak van Hitier op de Dag van de Arbeid. In
spreekkoren zongen ‘Duitse arbeiders’ dat ze hun strijdbijlen begroeven en zich
voegden in het organisme van de ‘volksgemeenschap’ (Weyrather 2004).

Conclusie
De hier besproken serie heet De schoonheid van ons land, en het boek over het
landschap dateert van 1948. Welk landschap en welke schoonheid worden hier
geconstrueerd? Het boek past in een lange traditie van informatieve teksten en beelden
over Nederland, met een esthetische inslag. De foto's lijken feitelijke documenten,
maar zitten vol met volkskundige, conservatieve associaties. De literaire teksten
fictionaliseren het landschap, en trekken het in de gevoelssfeer. Ze zijn door de
volkskunde gestempeld; ze maken het landschap menselijk en de ontindividualiseren
de mens. Hier en daar zitten er zelfs pure stukjes LTI in, taal van het Derde Rijk.
Was dit nu de schoonheid waar het Nederlandse gezin in 1948 op zat te wachten?
Of was de schoonheid als zodanig aan herziening toe? Misschien geeft tijdgenoot
Lucebert het antwoord in zijn bundel de analphabetische naam van 1952: ‘in deze
tijd heeft wat men altijd noemde / schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand’
(Lucebert 1978: 44).
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Eindnoten:
1 Deze formulering van Schiller is een van de uitgangspunten van Klemperers studie over nazitaal.
Zie Klemperer 2005: 26-27, 82.
2 Aldus een los inlegvel over de voortgang van de reeks in Landschap 1948.
3 Tekst op stofomslag van Vriend 1959.
4 Tekst op stofomslag van Water 1950.
5 Voor enkele belangrijke vertegenwoordigers van de Nederlandse volkskunde en hun bijdrage
aan de ontwikkeling van de discipline, zie Henkes 2005.
6 Het album Kamerplanten was van de hand van A.J. van Laren.
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Het aardse paradijs - over het landschap in zeventiende-eeuws proza
Lia van Gemert
Universiteit van Amsterdam
Samenvatting:
De landschapsbeschrijvingen in zeventiende-eeuwse prozateksten komen
gedeeltelijk overeen met die in de lyriek. Reisteksten,
geschiedverslaglegging en romans laten zien dat het landschap (zowel in
natuurlijke als in gecultiveerde vorm) niet autonoom is, maar een door
God gegeven object dat verstandig beheerd moet worden. Emotionele
uitspraken over het landschap zijn schaars; vaker wordt het gebruikt om
te moraliseren over menselijk gedrag. Literaire genrecodes sturen ook in
het proza de uitbeelding van het landschap. Duidelijker dan in poëzie
verschuift de aandacht in de loop van de zeventiende eeuw van het uiterlijke
naar het innerlijke landschap: de mens.
Popisy krajin v prozaictých textech ze 17. stoleti se částečně shodují se
svými protějsky v lyrice. Cestopisy, zprávy o dobovém děni a romány
ukazuji, že krajina (jak v přirodni tak i v kultivované podobě) neni
autonomnim jevem, nýbrž byta člověku Bohem darována a must být proto
rozumně spravována. Emotivni výroky o krajině se v nich vyskytuji mátokdy
- krajina je častěji záminkou k moralizováni o lidském jednáni. V próze
určuji zobrazeni krajiny literárni žanrové kódy. Zřetelněji než v poezii se
tam v průběhu 17. stoleti posouvá pozornost od krajiny vnějši ke krajině
vnitřni - k člověku.

Inleiding
Wie op zoek gaat naar het natuurlijke landschap in de Nederlandse literatuur van de
zeventiende eeuw weet van tevoren dat er beperkingen zijn. Het is immers bekend
dat daarover niet zoveel te vinden valt. Dat was al de conclusie van Theo Jan Beening
in 1963, die voor zijn proefschrift Het landschap in de Nederlandse letterkunde van
de Renaissance alle passages over het natuurlijke landschap analyseerde die hij in
de zeventiende-eeuwse poëzie maar vinden kon. Eenendertig jaar later begon ook
M.A. Schenkeveld-van der Dussen haar beschouwing over ‘Literatuur en natuur’ in
het boek Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt met de constatering dat
het landschap zich in de schilderkunst tot een zelfstandig en volwaardig genre
ontwikkelde, maar dat ‘in de literatuur (...) het beschrijven van landschappen nooit
doel op zichzelf [was].’ (1994: 108) Uitbreiding van de thematiek met het door de
mens
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gecultiveerde landschap, bijvoorbeeld tuinen en architectonische bebouwing, levert
meer materiaal op, zoals Schenkeveld-van der Dussen toonde en ook Gelderblom
(1994) en De Vries (1998) lieten zien. Dat materiaal kent echter wel een beperking:
het is grotendeels lyrisch van aard, het zeventiende-eeuwse proza is - op reisteksten
na - nauwelijks onderwerp van studie geweest. Reden om het voor dit colloquium
over het landschap in de schijnwerpers te plaatsen.
Voor ik verder op het proza inga, eerst een korte recapitulatie van de bevindingen
over het landschap in de zeventiende-eeuwse poëzie. Die komen neer op drie punten.
Ten eerste concludeerde Beening al dat er in de Renaissance geen spontane, vrije
reflectie op het natuurlijke landschap als autonome entiteit was. Dichters uit de
Republiek zagen de ongecultiveerde natuur als een onderdeel van hun burgerlijk
bestaan, dat hun ten dienst stond en dat zij konden beheersen. Over de autonome
kracht van de natuur schreven ze niet ‘of [...] slechts met afkeer’ (Beening 1963:
453). Aandacht voor de natuur als inspiratiebron, laat staan als sanerende kracht was
er dus niet. Dat het toch niet helemaal ontbreekt aan affectieve lading van het
landschap, ligt enerzijds aan het feit dat enkele schrijvers (zoals Vondel, Oudaen en
een groep ‘tijdgenoten van de groten’ (Beening 1963: 165) die zich minder verplicht
voelden om de officiële normen te volgen, zich daar speciaal op toelegden dan wel
spontaner hun stemmingen verwoordden.
Ten tweede komt het landschap in bepaalde literaire genres wel degelijk aan bod.
In die gevallen wordt de landschappelijke uitbeelding gestuurd door de conventies
binnen die genres, zoals de geordende tuin in het hofdicht, de tegenstelling tussen
de landelijke en stedelijke omgeving in de pastorale (vaak via het Horatiaanse beatus
ille-motief), de weidse, schilderachtige panorama's in het epos en welbewust gekozen
elementen als bomen, kerktorens en wegen in de emblematiek. De
landschapselementen zijn dan vaak metaforisch of symbolisch vormgegeven en
hebben een diepere betekenis. Onlangs beargumenteerde Peter Boot voor Otto van
Veens Amoris Divini Emblemata (1615): ‘And each road or path in picture or text,
even if not the subject of explicit comment, will still contribute to the overall
significance of the emblem and the book as a whole.’1
Eerder in zijn beschouwing merkt Boot op: ‘[...] each tree and each plant is proof
of God's presence in the world.’ (Boot 2007: 293) Dit is de derde constante in lyrische
landschapsbeschrijvingen: moralisering en didactisering. De natuur kon bijvoorbeeld
verantwoorde ontspanning, lessen voor het aardse bestaan en inzichten over Gods
schepping bieden. Sommige dichters (zoals H.L. Spiegel) kiezen voor een typisch
Nederlands landschap als ondersteuning van een Nederlands identiteitsbesef, anderen
lieten ook mythologische elementen uitkomen en mikten minder op een realistische
setting. Maar zelfs bij een uitgesproken zee-dichter als Hendrick Snakenburg staat
de didactiek voorop.2
Zijn nu de bevindingen over de poëtische genres ook van toepassing op de teksten
in proza? Is ook daar sprake van genreconventies, van ethiek en moraal,
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maar niet of weinig van gevoelsthematiek en beschouwing van de natuur als autonome
kracht? Ik heb een steekproef genomen uit verschillende soorten proza, geordend
van teksten met een dominant informatief-zakelijk karakter (reisjournalen en
geschiedwerk) naar teksten waarin het fictionele dominant is, romans (of wat daar
in de Gouden Eeuw voor doorgaat - het genre is immers niet streng afgebakend).
Het begrip ‘landschap’ heb ik steeds ruim gehanteerd, dus inclusief signalen over
topografie en geografie, flora en fauna, seizoenen en weersomstandigheden.3 Verder
heb ik zowel de natuurlijke als de gecultiveerde aspecten bekeken: behalve beken
en bomen dus ook de steden en dorpen, of ze nu reëel in het landschap voorkwamen
of van fantastische aard waren. Na de beschouwing per genre, zal ik de bevindingen
met elkaar confronteren via het oeuvre van één auteur die verscheidene soorten proza
schreef, Gerrit van Spaan.

Reisteksten
De eerste groep die aan de orde komt zijn reisteksten van Jan Huygen van Linschoten:
Itinerario, voyagie ofte schip-vaert (...) naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592
(1596), van Willem Ysbrandtsz Bontekoe: Iovrnael ofte gedenckwaerdighe
beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse (1646), van Andries Stokram: Korte
beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem (1663) en
van Constantijn Huygens, Journaal van de reis naar Venetië (1620).4
We zien hier direct genrecodes aan het werk, in dit geval uit de ars apodemica,
de ‘kunst’ van het reizen, waarbij het woord ars verwijst naar de wetenschappelijke
benadering van het onderwerp. Reisverslagen moesten een objectiverend karakter
uitstralen en dat werd geconcretiseerd in de systematische structuur van topische
vragen met antwoorden. Zo kwamen dan vaste onderdelen als de geografie,
naamgeving, steden, staatkunde, cultuur van een gebied, aan de orde.5 De objectiviteit
was overigens niet absoluut, omdat met de registratie van feiten meestal andere
belangen dan wetenschappelijke informatie verbonden waren. De scheepsjournalen
van de VOC bijvoorbeeld stonden in dienst van de geopolitieke en commerciële
belangen van die handelsmaatschappij. De ruimte voor spontane impressies was dus
beperkt.
De verslagen van Van Linschoten, Bontekoe en Stokram passen in dit stramien.
Van Linschoten geeft in een mengeling van zelf aanschouwde fenomenen en uit
bronnen overgenomen informatie behoorlijk systematisch allerlei bijzonderheden
over de streken waar hij is geweest. Meestal wordt het landschap vooraf met behulp
van historische en volkenkundige bijzonderheden beschreven, als feitelijke topografie.
Van Linschoten besteedt ook ruim aandacht aan flora en fauna, de vruchtbaarheid
en de mogelijkheden voor landbouw. Wat is er en wat brengt het op, daar komt het
op neer. Esthetische impressies ontbreken bepaald niet, maar ze zijn kort en krachtig,
zoals in: ‘de toegangen tot
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de [Chinese] steden bestaan uit sierlijke, kostbare en kunstige bouwwerken met drie
of vier poorten’ (Van Linschoten 1979: 63). Op zichzelf staande lyrische uitlatingen
zijn er eigenlijk niet, de beschrijvingen zijn van het type: ‘Het land is hier rijk en
vruchtbaar en er wordt drukke handel gedreven [...]’ (Van Linschoten 1979: 41).
Evenals hier blijkt op tal van plaatsen dat de tekst niet neutraal-zakelijk is: de
representatie van het landschap dient in de eerste plaats een economisch doel, een
principe dat onder anderen door Said omschreven is.6
Publiceerde Van Linschoten een achteraf gesystematiseerd reisverslag, Bontekoe
en Stokram werkten op basis van een werkelijk (zij het in het geval van Bontekoe
zeker uit memorie opgetekend) scheepsjournaal. Ook bij hen domineert de feitelijke
inslag van het landschap: de omgeving wordt beschreven als er aanleiding toe is,
omdat er een gebeurtenis plaatsvindt of omdat ze een mogelijkheid dan wel hindernis
vormt. Bij Bontekoe krijgen de locaties een enkele keer een affectieve lading mee:
Vonden mede vers water, sijnde een kleyn reviertje dat vande bergen quam
aflopen nae de strand toe, welck reviertje aen beyde sijden heel cierlijck
met kleyne boomtjes bewassen was, daer 't water tusschen door-liep soo
klaer als een kristal [...]. (Bontekoe 1996: 37).
En:
's Anderendaeghs, lichten wy weer ons ancker, en liepen in een schoone
besloten Bey [baai], op 8. a 9. vadem steck-grondt [steekgrond, waarin
geankerd kan worden], (Bontekoe 1996: 86).
Van betekenis is ook het volgende fragment:
Den 21. saghen het vaste Landt van China, quamen voor de vermaerde
revier Chincheo, dese Revier is seer kenbaer, gelijck Ian Huygen van
Linschoten daer van schrijft, op de eene hoeck aen de N.O. sijde staen
twee heuvelen, waer van de eene is ghelijck een pylaer van een kerck, en
aen de S.W. zijde van de revier ist leegh duynigh landt [...]. (Bontekoe
1996: 86-87, curs. Bontekoe)7.
Het gaat me hier om twee dingen. Ten eerste de vergelijking van de heuvel met een
kerkpilaar. Deze christelijke gedaante van de natuur is een terloopse versterking van
het bekende bijbelse motief uit Bontekoes Iovrnael: de parallellie van de
gebeurtenissen met de tocht van het joodse volk door de woestijn (Exodus), waarbij
Bontekoe de rol van Mozes krijgt. Ten tweede de verwijzing naar Huygen van
Linschotens Itinerario, waarvan Bontekoe een exemplaar bezat.
Van Linschotens werk echoot op tal van plaatsen in de zeventiende eeuw.8 Hij
bespreekt onder andere Sint Helena, dat als verversingsstation en
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herstellingsoord van levensbelang was. Het vruchtbare potentieel van dit eiland is
(door toedoen van de Portugezen) zo buitengewoon tot bLoci gebracht dat Van
Linschoten het vergelijkt met het aardse paradijs, dat volgens hem ten behoeve van
de scheepvaart ontdekt is en het bewijs vormt van nuttige natuur die door Gods
leidende hand gebruikt kan worden. Bontekoe betreurt het dat hij er, na enige
schermutselingen met de Portugezen, geen toegang krijgt en zonder verversing verder
moet; dat is ongetwijfeld de reden dat hij verder niet over het landschap uitweidt.
Maar anders is het bij Andries Stokram, in zijn verslag over de schipbreuk van de
Aernhem in 1662 en zijn uiteindelijk behouden thuisvaart. Tussen de veelal korte
aantekeningen van data en locaties, valt de uitweiding over Sint Helena op. Stokram
had er de omstandigheden dan ook zelf meegemaakt als door de Engelsen
tewerkgestelde landarbeider. De natuur op Sint Helena was inderdaad vruchtbaar,
maar het harde werk voor weinig eten was geen pretje. Dat verhindert Stokram echter
niet het eiland met het aards paradijs te vergelijken. Hij neemt zijn beschrijving
geheel, inclusief fouten, over uit Van Linschoten en voegt daarna zijn eigen
belevenissen toe. Kennelijk was hier niet alleen de autoriteit van de bron
onaantastbaar, van belang is denk ik ook dat de landschappelijke natuur inderdaad
als instrument gezien werd en als zodanig geen emoties opriep. Beenings stelling
wordt hier dus bevestigd.9
De auteur van de vierde tekst uit deze groep, Constantijn Huygens, neemt in zijn
Franstalige dagboek10 over zijn reis naar Venetië in 1620 aanmerkelijk meer ruimte
om de indruk die het landschap, zowel het natuurlijke als het gecultiveerde, op hem
maakt in esthetische en gevoelstermen te beschrijven. Ook hij maakt overigens
gebruik van bronnen van anderen, zoals het verslag van Willem Barentsz’ tocht naar
Nova Zembla. Het verschil met de reisteksten die zojuist aan de orde waren, is de
voortdurende aandacht voor het landschap. Op elke bladzijde vindt men sturende
epitheta als mooi, ongelooflijk, gevaarlijk en kunstig en descriptieve toevoegingen
als hoog, steil, smal, vlak en uitgestrekt. Herhaaldelijk vertelt Huygens zijn lezer
ook hoe de omgeving hem pleziert of beangstigt of overweldigt. Soms legt hij een
verband met de schilderkunst, zoals bij de waterval van Schaffhausen, die vanuit de
verte wel stil lijkt te staan:
De kleur van het water is prachtig zeegroen, onder een witte deken van
schuim. De nevel stuift met zoveel kracht de lucht in, dat je met geen
mogelijkheid droog kunt blijven als je aan de oever staat en er een beetje
wind is. Het is een prachtig schouwspel waar je gerust een schilderij, met
kleuren en al, van zou kunnen maken, aangezien de waterval er voortdurend
hetzelfde blijft uitzien en vrijwel geen druppel af- of toeneemt, zoals me
speciaal opviel. Het schilderij zou nog aan schoonheid winnen door de
bergen waartussen de Rijn komt aanstromen en die aan beide zijden bedekt
zijn met wijngaarden. (Huygens 2003: 89)
Nu zou je kunnen veronderstellen dat deze persoonlijke betrokkenheid bij het
beschrevene samenhangt met de aard van een dagboek, maar van intimiteit was
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op voorhand weinig sprake, want ook reisverslagen in handschrift gingen in bredere
kring rond. Het genre kende veel variaties. In vergelijking met Hoofts Reis-heuchenis
bijvoorbeeld (over diens grand tour tussen 1599 en 1602) is Huygens vele malen
persoonlijker en uitvoeriger. Hooft schrijft meer een droge kroniek dan een levendig
verslag van zijn reis naar onder meer Frankrijk en Italië; hij besteedt wel aandacht
aan het gecultiveerde landschap met steden, gebouwen, waterwerken enz., maar niet
aan de natuurlijke omgeving.11 Dat Huygens er zoveel werk van maakte, ligt naar
mijn idee aan zijn ambities: hij wilde een treffend verslag schrijven, met precieze,
persoonlijk getinte observaties. Deze dichter verloochende zich dus ook in zijn proza
niet.

Geschiedschrijving
Met de naam P.C. Hooft komt een tweede type proza in beeld: de geschiedschrijving.
Hij vertegenwoordigt die in deze steekproef in zijn eentje - de bewijskracht is dus
beperkt. Op zichzelf zijn de Nederlandsche historiën (1642) natuurlijk majestueus
genoeg voor een onderzoek, temeer daar Hooft vaak geprezen is voor het poëtische
proza dat hij daarin op de mat legde. Ambities in ruime mate dus, maar op een
veelzeggende uitzondering na niet om het natuurlijke en gecultiveerde landschap op
zich te beschrijven. Van begin tot eind staan de politieke, economische en religieuze
situaties rondom de Nederlandse vrijheidsoorlog centraal en elke referentie aan het
landschap verschijnt alleen in dat licht. In verreweg de meeste gevallen betreft het
het gecultiveerde landschap: steden en dorpen, vestingwerken, wegen (zowel over
land als over water). Als de blik op de natuurlijke omstandigheden valt, gaat het
meestal om het weer - bijvoorbeeld een watersnood. Slechts af en toe komt de
stoffelijke natuur in beeld, bijvoorbeeld als modder, biezen en ruigte de soldatenmars
vertragen, de bomen vol met lijken hangen, de akkers galgenvelden worden of als
de Nederlanders onder een bijbelse referentie vergeleken worden met het groene
hout.12
Hoofts visie is duidelijk: zoals de mens verantwoordelijk is voor een juist gebruik
van immateriële en materiële zaken, zo is hij ook verantwoordelijk voor de beheersing
van de landschappelijke en gecultiveerde natuur. Dat wordt treffend geïllustreerd
aan het begin en het eind van de Nederlandsche historiën. Bij de machtsoverdracht
van Karel V aan Filips II in 1555 is er welvaart in de Nederlanden:
Vooral de Nederlanden trof hij [Filips II] aan in het volst van hun bloei,
bebouwd met tweehonderd steden, honderdvijftig niet-versterkte plaatsen
die niet onderdeden voor veel ommuurde steden, zesduizend dorpen, alle
vol van inwoners, rijkdom, handel, welvaart en weelde, tot overdaad toe.
De ingezetenen, gewend als ze gedurende lange tijd waren aan het gezag
van het Bourgondische huis en met het hart vol van de
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indrukwekkendheid van het door keizer Karel zo loffelijk gevoerde beleid,
waren genegen tot de uiterste blijken van trouw en verschuldigde
gehoorzaamheid, zoals bleek uit de vierhonderd ton geld, opgebracht in
negen jaar. (Hooft 2007: 41).
De keurige, door de mens tot stand gebrachte, orde blijkt dus uit de urbanisatie én
het eervolle, gezagsgetrouwe gedrag van de bevolking. De oorlog ruïneert zowel
laatste echter, alsmede het materiële cultuurlandschap. In 1587 acht Hooft de toestand
‘rampzalig’, vooral in de Zuidelijke Nederlanden: men vlucht naar de steden - die
propvol raken en uitgebouwd moeten worden - en laat het land onbeheerd achter:
Woningen en schuren raakten in verval. Onkruid groeide over de
bouwvallen heen en bedekte de daken. Greppels en sloten groeiden dicht.
Struikgewas, distels en doornen overwoekerden wegen en afscheidingen.
De vruchtbare gronden deden kreupelhout opschieten en de wildernis
kreeg zozeer de overhand dat tenslotte bossen, akkers en weiden, doordat
ze er alle vrijwel hetzelfde uitzagen, niet te onderscheiden waren en noch
eigenaar, noch pachter het erf wist terug te vinden waarop hij gewoond
had. Hele dorpen raakten verlaten en naarmate het aantal mensen
verminderde, plantte het schadelijk gedierte zich des te meer voort. (Hooft
2007: 286-287).
Wolven maken hun hol in de huizen, hondenrassen ontaarden tot wolf en beide
soorten vallen mensen aan. Deze ‘baaierd van verwildering’ (Hooft 2007: 287)13
bedreigde ook de steden, die geen tegenwicht tegen de Spanjaarden konden bieden
en de ellende van schaarste en inflatie moesten verduren. Het tafereel toont hoe door
het falen van de mens de niet meer in bedwang gehouden natuur haar kracht tegen
de maatschappij richt. De bijbelse allusies op de verwording van land en steden tot
wildernis (zoals in Jeremia 12:10, 51:43 en Ezechiël 12:20) zullen de lezers niet
ontgaan zijn en daarmee het besef dat God de hoeder van de wereld is, die de mens
de taak gegeven heeft haar te beheren. Als de mens niet deugdelijk ordent, valt de
beschaving ten prooi.
Overzien we de reisteksten en Hoofts verslag van de eerste twintig jaar uit de
Tachtigjarige Oorlog, dan blijken de auteurs van het zakelijk proza het natuurlijke
en gecultiveerde landschap in dienst van hun boodschap te stellen. God is de leider
en hoeder van de mensheid, de mens is als beheerder verantwoordelijk voor de aardse
goederen. Daarnaast spelen genreconventies zoals bij de ars apodemica hun rol.
Slechts wanneer de auteur een speciale ambitie heeft, zoals Huygens, komen
persoonlijker, emotionelere impressies aan de orde.
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Romans
Geldt dat ook voor het meest vrije genre uit de zeventiende eeuw, de roman? Deze
fictionele prozateksten zijn er in soorten en maten, variërend in thematiek, lengte,
compositie en oorspronkelijkheid.14 Ik heb een keuze gemaakt die verschillende
tijdstippen en groepen uit de zeventiende eeuw in beeld brengt. Het anonieme
Wonderlicke avontuer van twee goelieven (1624) is een fictioneel verhaal tegen de
achtergrond van reële oorlogsomstandigheden. Johan van Heemskerck met zijn
Inleydinge tot het ontwerp van een Batavische Arcadia (1637) en Samuel van
Hoogstraten met Schoone Roseliin. Of de getrouwe liefde van Panthus (1650)
vertegenwoordigen de zogenaamde tweede generatie van rond 1640, auteurs die in
hun landschapslyriek volgens Beening spontaner stemmingen lieten blijken dan de
meeste andere zeventiende-eeuwers.15 Met het drietal 't Amsterdamsch hoerdom
(1681), het eveneens anonieme Het koddig en voddig leven der hedendaagsche
Labourlotten (1685) en Nicolaas Heinsius juniors Den vermakelyken avonturier
(1695) belanden we bij de late zeventiende-eeuwse roman, die het stadsleven van
nabij laat zien.16
Wonderlicke avontuer van twee goelieven zit tamelijk dicht op de zojuist beschreven
Nederlandsche historiën. Het verhaalt de liefdesgeschiedenis van de twee fictieve
personages Waterbrandt en Wintergroen tegen de achtergrond van localiseerbare en
dateerbare gebeurtenissen uit de Dertigjarige Oorlog in de Duitse landen. Een aantal
taferelen speelt zich af in Bohemen en de plaatsnamen Pilsen, Tabor en Praag vallen
regelmatig. Je kunt er bijvoorbeeld kleren kopen of heerlijke Praagse wijn drinken,17
maar veel aandacht voor het landschap is er niet; de omgeving is louter stoffering
voor de gebeurtenissen.
Meestal gaat het om een natuurlijk landschap met verzonnen details die de
spanningsboog ondersteunen, voor een komisch effect zorgen, kortom de narratieve
lijn versterken. Zo is Waterbrand op zeker moment ‘door Haghen ende Struycken’
op weg gegaan. In een bos wordt hij overvallen, maar hij weet ‘op een kruys-wegh’
aan zijn belagers te ontkomen. Op zoek naar Wintergroen was hij even eerder ‘ploets
teghen eenen Boom’ gelopen, ‘daer van hy achter over in eenen beslijckten wegh
viel’. Om zijn leven te redden in een verloren slag, laat hij zich gewond en wel voor
dood in een sloot vallen, zodat de vijandelijke paarden hem niet kunnen vertrappen.18
Ook als de details gebaseerd zijn op de realiteit, zijn ze in telegramstijl. Bij de
beschrijving van de Slag op de Witte Berg (Bilá Hora) bij Praag, op 8 november
1620 bijvoorbeeld, staat er niet meer dan:
dat des Koninex volck eenen bergh in hadde, daer op sy haer begonsten
te begraven en te verstercken. De Keysersche dit niet achtende, wel wetende
hoe dat sy [de Konincksche, LvG] met eenighe Officieren stonden, sijn
alsoo met volle macht aen dringhende, tusschen haer gheleeden gheloopen,
spelende dapper met het Canon onder
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de Konincksche, daer op sy wederom dapper aen ghevallen zijn, en hebben
in het laetst seer sterek op het Regiment aen gheset [...]. (Wonderlicke
avontuer 1984: 79)
Op de éénregelige beschrijving van de topografie volgen meteen de
gevechtshandelingen. De beschrijving is overigens juist: het ‘koninksche’ leger van
Frederik V van de Palts en Bohemen stond op de berg, de keizerlijke troepen van
Ferdinand II van Habsburg klommen naar boven. De auteur heeft dus een nauwkeurige
bron gehad. In Tsjechië is de Witte Berg een lieu de mémoire geworden. Eén factor
daarbij was de visuele, afschrikwekkende, herinnering aan de hoog opgestapelde
lijken (velen van de in totaal 47.000 soldaten stierven) die pas in de lente van 1622
begraven werden. Minstens zo belangrijk waren de verstrekkende gevolgen van de
nederlaag van de protestantse opstandelingen voor de Boheemse gebieden; Bila Horá
markeerde de gedwongen overgang van protestant naar katholiek. Dat in het
Nederlandse verhaal de fictieve Waterbrandt niet in het katholieke maar in het
protestantse kamp strijdt, heeft natuurlijk alles te maken met de Nederlandse
vrijheidsoorlog tegen de katholieke Spaanse macht. Het verklaart ook Waterbrandts
ontsnapping aan de slachting (door zich als keizerlijk soldaat voor te doen), want het
verhaal moet hoopvol eindigen.
Landschappelijk gezien gebeurt dat al even lapidair als in bovenstaande passage.
In een paar zinnen reist Waterbrandt via Texel naar de Canarische eilanden en vandaar
naar West-Indië: ‘'twelc voorwaer een landt is als een Aerts Paradijs, wiens natuer
ende eyghenschap alle landen van Europa te boven gaet.’ (Wonderlicke avontuer
1984: 106, curs. overgenomen uit de tekst) In deze overvloed is het leven goed, zo
luidt de reclameboodschap uiteindelijk.
De namen Waterbrandt en Wintergroen zijn aan de natuur ontleende allusies op
de petrarkistische liefde, waarin de mannelijke minnaar eeuwig trouw is aan zijn
vrouwelijke geliefde, ook al hoeft hij meestal niet op wederzijdsheid te rekenen. Die
sterke liefdesband komt in Wonderlicke avontuer wél van twee kanten, maar als
gezegd wordt daarbij aan de natuur niet veel aandacht besteed. Dat is anders in Johan
van Heemskercks, Inleydinge tot het ontwerp van een Batavische Arcadia (1637),
een hybridische mengeling van liefdestaferelen en informatieve gedeelten,
geïnspireerd op Philip Sidney's The Countess of Pembrookes Arcadia (1590-1593)
en Honoré d'Urfé's Astrée (1606-1627).
Het verhaalkader is een eendaags reisje van een groepje verliefde Haagse
jongelieden. In de ochtend gaan ze over Den Deyl naar de buitenplaats Rijnvliet, 's
middags over Valkenburg naar Katwijk en in de avond over Wassenaar terug naar
Den Haag. Het gezelschap is vermomd als herders en herderinnen en draagt passende
namen als Rosemond, Waermond, Reynhert en Woutheer. Hier krijgt de lezer natuur
in overvloed en wel een herkenbaar Hollands landschap met bijvoorbeeld vruchtbare
kleigebieden, dorre duinen, een effen strand en allerlei details uit flora en fauna. De
beschrijvingen zijn enerzijds minutieus (de locale
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tijdgenoot kon de route zeker volgen), anderzijds gestileerd (‘de Roosenverwighe
Morgenstondt’, Van Heemskerck 1982: 5) en regelmatig affectief geladen. Van
Heemskerck maakt de natuur dienstbaar aan de liefdesthematiek, zoals hij overigens
ook doet in zijn lyrische werk.19 Dat het verhaal toch niet fantastisch wordt en steeds
een reële toets behoudt, ligt behalve aan de Hollandse herkenbaarheid ook aan de
informatieve gedeelten, waarin bijvoorbeeld het bijgeloof in vliegende heksen
ontzenuwd wordt en details over de geschiedenis, de geografie en de cultuur van
Nederlandse en Indische streken de revue passeren. Van Heemskerck besteedt dus
via de affectieve en de informatieve lijn aandacht aan het landschap en hoewel hij
daar duidelijk van genoot, ontbreekt ook bij hem de reflectie op het fenomeen
landschap zelf, zowel in natuurlijke als gecultiveerde aspecten.
Dat Samuel van Hoogstratens, Schoone Roseliin. Of, de getrouwe liefde van
Panthus (1650) goed vergelijkbaar is met Van Heemskercks werk, is niet zo
verbazingwekkend. Beiden wedijverden op speelse wijze met de generatie vóór hen,
vooral met Hooft en Huygens. De ambities van de jongeren waren niet zozeer de
intellectuele diepte als wel het beschaafde, op kennis gestoelde vermaak.20 Ook in
Van Hoogstratens liefdesverhaal, dat draait om de ontmaskering van bedrog van een
vrouwelijk lid van een groep Dordtse jongeren, dragen de personages aan het
natuurlijke landschap ontleende namen: zoals Steyl-heuvel, Lauwer-velt, Lammer-velt,
Matelieve, Hageroos, Korenare, Lelybandt en Starrewit. Van Hoogstraten gaat in de
affectieve en fictionele uitbeelding van het landschap verder dan Van Heemskerck
in zijn Inleydinge. De natuurlijke omgeving krijgt steeds nadrukkelijke epitheta mee
en illustreert bovendien vaak de stemming van de personages. Zo roept een van de
vrouwen in haar wanhoop uit:
O felle Eykel-boomen! Die, van den Noorden windt, op de kam geschoren,
my soo dikwils voor regen over-leufden [een luifel vormden, beschermden].
En gy barre heuvelen, die ik duysentmaal met schreden mat; en Eist-poelen,
daar mijn tranen in leekten doen ik [...] mijn klachten deed. (Van
Hoogstraten 1650: 70)
Hier speelt een moraliserende afwijzing mee van het bedrog in de vriendenkring, het
centrale verhaalmotief. Moralisering is vaker aan de orde, bijvoorbeeld bij de
sterfscène van de moeder van Panthus, een van de hoofdpersonen. Zij wordt als volgt
bemoedigd:
Gij waart in de gevaarlijke baren, daar de yslijke slagh-regens u gestadigh
aanvielen, en proeve van den gront uwes geloofs timmeringe namen. Gy
wier om-gevoert over de yslijke schuyl-klippen der rijkdommen, de
bedrieghlijke werelt, socht u in te wikkelen in de grondeloose Wel-kuylen
en morassen der aartse begeerlijkheden; de pracht en wellust ruysten om
u henen als Kristalle beken, maar hoe veel duysenden zijn in haar drayende
Wielen versmoort! danket dijnen hemelschen Hoeder, die u in der nacht
met
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de vyerige [vurige] Colom sijns lijdens Sonne klaar lichtede, en de
moort-kuylen der Woestynen ontdekten. (Van Hoogstraten 1650: 120-121)
Van Hoogstraten gebruikt de natuur dus als een moralistische metafoor. Éénmaal
moraliseert hij ook via een bekende landschapstopos uit de pastorale sfeer: het beatus
ille. Als Roselijn, slachtoffer van al het bedrog, na veel verwikkelingen in paniek
gevlucht is uit Doorn en langs ongebaande wegen, over velden en akkers het spoor
bijster is geraakt, vindt ze onderdak bij Lantschade. Hageroos geniet zo van de
eenvoudige maaltijd die deze haar voorzet, ‘datse wenschten, haar leven soo vol
ongenuchts, en den onrust, der steden te mogen verlaten, en in dusdanige soberheyt
sich te generen [te leven]. Prijsende de vernoegingh in soberheyt, die de ziele soo
bevredight van sorgh ontlast.’ (Van Hoogstraten 1650: 125-126) Maar Lantschade
heeft (nomen est omen) op het land verschrikkelijke dingen meegemaakt en ze doceert
dat alleen innerlijke rust de mens helpt, of hij nu in de stad of in de ‘waranden’ is.
(Van Hoogstraten 1650: 126)
Hoewel de natuur ook bij Van Hoogstraten ingezet wordt voor een ander doel en
niet op en om zichzelf tot bespiegelingen leidt, laat zijn benadering toch zien dat ook
de zeventiende-eeuwers gevoelig waren voor kracht ervan.
In de laatste dertig jaar van de zeventiende eeuw is het druk op de Nederlandse
romanmarkt. Relatieve nieuwkomers zijn dan de avontuurlijke levensgeschiedenissen
van schelmse jongelieden, die verwant zijn aan de picareske literatuur. Een andere
groep die meer dan voorheen de aandacht opeist, zijn liefdesverhalen van het banalere
soort - in een aantal gevallen is het pornografische tamelijk dominant en gaat het
vergezeld van faecalische thematiek, in andere is het erotiserende weer meer vermengd
met avonturen. Steeds is het landschap onderdeel van de thematiek, dat wil zeggen:
vooral de Europese steden waar zich allerlei anekdotes afspelen.
De hier gekozen romans 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streken,
daar zich de Hoeren en Hoere- Waardinnen van dienen; benevens der zelver manieren
van leeven, dwaaze bijgelovigheden, en in 't algemeen alles 'tgeen by dese Jujfers in
gebruik is (1681), Het koddig en voddig leven der hedendaagsche Labourlotten.
Vertoonende hun afkomst, schelmstukken, en guite-potsen, die zy overal, en
inzonderheid t' Amsterdam bedreeven hebben (1685) en Nicolaas Heinsius jr.: Den
vermakelyken avonturier (1695), weerspiegelen dit signalement. In 't Amsterdamsch
hoerdom leidt de duivel als deskundige gids een Rotterdamse toerist rond langs
Amsterdamse hoerhuizen. Ze bewegen zich onzichtbaar door straten die af en toe
bij name genoemd worden, zoals de Houttuinen, de Haarlemmerdijk, de
Karnemelksteeg, de Kolk, de Hasselaarssteeg en de Oude Turfmarkt, zonder veel
verdere toevoeging behalve dat het uiteraard om donkere, nauwe steegjes en dergelijke
gaat.21 De beschrijving van het stedelijke decor behelst vooral het interieur van de
diverse
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hoerhuizen onderweg: de gelag-, kijk- en danskamers (met muziekinstrumenten zoals
een orgel), de gang met uitzicht op de afzonderlijke kamertjes van de dames.
Alles gebeurt in een droom en voor één nacht komen wel heel veel rosse locaties
aan de beurt, maar het geheel maakt een realistische indruk en dat is precies de
bedoeling. De verteller laat niet na afkeurend te wijzen op de hypocriete moraal in
dit milieu en de lezer weet met welk bedrog hij rekening moet houden als hij zich in
dit soort buurten begeeft. Intussen is het kennelijk toch weer niet de bedoeling dat
de identificatie te ver gaat en worden er vervreemdingsgaranties ingebouwd, zoals
de duivelse gids en het feit dat de hoeren bijna allemaal uit Brabant komen.22 Ook
de ‘pluggen’ (hoerenlopers) zijn te onbeschaafd om doorsnee ‘nette’ Amsterdamse
burgers te zijn.
In Het koddig en voddig leven van de hedendaagsche Labourlotten (1685) worden
de inwoners van Amsterdam zelfs rechtstreeks aangesproken. Een verontwaardigde
verteller legt uit dat niet alleen ‘onze’ stad (Labourlotten 1685: 11) maar gebieden
in heel West- en Noord-Europa slachtoffer zijn van rondtrekkende groepen jonge
kerels die allerlei lage streken uithalen, van geld uit de zak klopperij bij bijvoorbeeld
herbergiers en advocaten tot vechtpartijen en trucjes als het omdraaien van de pispot
boven het hoofd van tot vijand verklaarde mannen die toegang tot mooie vrouwen
verhinderen.23 De anekdotes worden in een rondgang door verschillende gebieden
(Spanje, Frankrijk, Zweden, Duitsland) aan elkaar geregen. Ze vormen een
willekeurige reeks, waarbij de verteller weinig overtuigend naar een climax toewerkt:
hij gaat eerst alle buitenlandse gebieden af, vervolgens een aantal plaatsen in de
Republiek (Den Haag, Scheveningen, Delft) en dan komt pas het voortdurend
aangekondigde Amsterdam aan de beurt, waar echter geen andere potsen uitgehaald
worden dan op de voorgaande locaties.
Behalve de plaatsnamen en een enkele keer (vooral in Amsterdam) ook preciezere
locaties van straten en dergelijke,24 speelt het landschap geen rol en krijgt het
nauwelijks specificaties: het is louter decor voor de gebeurtenissen. Enerzijds een
realistisch decor, want het strookt met de topografische werkelijkheid, anderzijds
net zo willekeurig en inwisselbaar als de anekdotes, zoals de verdraaibare
landschapstafereeltjes in speelgoed. Het werkelijke landschap in dit boek bestaat uit
de mensen, vooral de labourlotten: hun gedrag eist de ruimte op en bepaalt haar
aanzien.
Dat geldt mijns inziens ook voor Den vermakelyken avonturier van Nicolaas
Heinsius jr. (1695). In deze Hollandse variant van een schelmenroman wordt druk
door West-Europa gereisd: vanuit zijn niet met name genoemde Hollandse
geboortestad trekt de hoofdpersoon Mirandor (met diverse heen-enweerpassages)
naar Antwerpen, Brussel, Leuven, Gent, Parijs en Londen. Het natuurlijke landschap
onderweg krijgt nauwelijks aandacht, behalve met uitwisselbare, verzonnen details
die het verhaalverloop realistisch moeten laten lijken, zoals een duel op een kwartier
gaans van de stad, achter een kleine berg
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op een vlakte (Heinsius 1981: 112). Hetzelfde geldt voor scènes in de steden. Er
wordt hooguit op een hoek gestaan (Heinsius 1981: 105) of door de Antwerpse
Lepelstraat gelopen (Heinsius 1981: 78), maar eigenlijk gaat het om het aankomen
in en weggaan uit bevolkingskernen. Niet het landschap geeft een gebied zijn waarde,
maar het karakter van de mensen: zo mag Mirandor de Engelsen meer dan de Fransen
omdat hun vrouwen als engelen zijn (Heinsius 1981: 195). Dit soort woordgrapjes
geeft aan welke verandering aan het eind van de zeventiende eeuw in de avontuurlijke
romans plaatsvindt: de aandacht verschuift van het natuurlijke naar het gecultiveerde
landschap, met name het stedelijke. De blik wordt echter niet gericht op de buitenkant,
de materiële aspecten van bebouwing enz., maar op de binnenkant: het immateriële,
het menselijke gedrag.

Gerrit van Spaan
Valt er in de verschillende soorten zeventiende-eeuws proza een coherent beeld van
het landschap te ontdekken? Ik denk van wel en wil dit illustreren aan het oeuvre
van de Rotterdammer Gerrit van Spaan (1651-1711). Deze broodbakker was deels
autodidact en pakte de pen op na onderricht door zijn vriend Petrus Rabus, notaris,
docent aan de Latijnse school en redacteur van De Boekzaal van Europe. Van Spaans
prozawerken sluiten thematisch aan bij de boven besproken titels. Hier zullen de
reisgidsen De gelukzoeker over zee of D'Afrikaansche weg-wyzer, beschryvende
verschelde gewesten, ten dienste van zulke, die in hun vaderland niet konnen bestaan
(1694) en De Aziaansche weg-wyzer, vertoonende verscheide landstreken, ten dienste
van die gene, dewelke haar geluk in andere gewesten moeten zoeken (1695), de
stadsgeschiedenis Beschrijving der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen
(1698) en de roman Het koddig en vermakelijk leven van Louwtje van Zevenhuizen
of het Schermschool der huislieden (1700-1702, 2 dln), de revue passeren.25
Ik begin bij de laatste titel: het burleske levensverhaal van kroegtijger,
messenvechter, maar vooral boerenridder Louwtje van Zevenhuizen, dat door Leemans
gekenschetst wordt als combinatie van reisverhaal, boerendialoog, dialectstudie,
schelmenroman, prozaroman, leerboek, toeristisch handboek en kluchtboek.26 In een
ratjetoe van stijlen en anekdotes, vooral in het tweede deel wanneer de levensdraad
van Louwtje geen stuwende kracht meer heeft, wordt net als in de boven besproken
romans uit de jaren tachtig veel gereisd. Het landschap fungeert als de beschrijving
van Louwtjes route, met name de Hollandse steden en dorpen en in deel 2 ook
overzeese gebieden. Soms wordt een reëel topografisch detail genoemd: een gebouw,
een stadsgracht, torens; soms wordt het ter plekke verzonnen, zoals wanneer Louw
in een boom slaapt uit angst voor de wilde dieren (Van Spaan 1704b: 143). Soms
ook wordt zakelijk bedoelde informatie overgedragen, bijvoorbeeld over de Indische
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gebieden en over de verhouding tussen de ronde aarde en het firmament (Van Spaan
1704b: 114-115).
Vaak wordt gespeeld op de lach: Louw haalt ter hoogte van Zuidland het
‘spreekwoord’ aan ‘dat men in een vreemt gewest de vinger in d'aarde steekt, en dat
men eens ruikt in wat land dat men is’ (Van Spaan 1704a: 110). ‘Aarde’ staat hier
voor ‘aars’: later herhaalt hij de grap explicieter wanneer hij iemand aanspoort ‘dat
hy zyn vinger in zyn fondament moest steken, en ruiken in wat land hy was’ (Van
Spaan 1704b: 125). Deze mop geeft de kern van de zaak: de mens bepaalt via zijn
lichaam, dus zelf, waar hij is. Het lichaam is het landschap. Dat wordt ook
geïllustreerd in een ‘gerechtelijk’ plakkaat dat rust moet brengen tussen kwade,
zwangere vrouwen en verhitte, verwarde boeren. Aangesproken worden:
De Heeren Welbore Mannen van Staggerstein, Stuggeroord, Poggelstein,
Drollendaal, Snyjenburg, Drenkvliet, Zuibenhuize, Bobbelvliet,
Vuistlookendaal, Snotteroord, Huilenborg, Grimmerstein, Schreijershouk,
Slagkoekendeel, Bottelhove, Schofteroord, Schaffenhove, Labberlottendaal,
Krukkenburg, Krepelstein, Schalkenburg, Kwinkslagersvliet, Kloetendam,
Dwingendaal, Dringenborg, Bilderbeek, Aardakerenstein, Klikkebikke,
Kwastenborg, Netelhove, Troevendam, Hartenhove, Klaverendeel,
Schoppenhoef, Ruitenburg, Stokkerdorp, Knippelstein, Grynzolvendaal,
Wildemansveen, Kwidammersdam, Roussendaal, Ruizinghuizen,
Kwestienborg, Luisnakkerdorp, Kleikluiteroord, Veenpuitervliet,
Poultronnerdorp, Snappenburg, Narrewatersdorp, Kampvegtersvliet,
Muilpeerscherveen, Fokloopersdorp, Vuistlookerveen, Kampvegtersdijk,
Kwellenborgershouk, en Snoertenbaarderswijk; mitgaders
Dobbelsteenersdorp en Tiktakkersoord [...].’ (Van Spaan 1704b: 60, curs.
Van Spaan)
Als ergens, dan wordt het wel hier duidelijk wat het landschap betekent: het bestaat
uit menselijke handelingen en het zijn dus de mensen zelf die het landschap vormen.
Landschap is voor Van Spaan de gemeenschap die een streek, stad of dorp bewoont.
Frijhoff en Leemans hebben dit reeds aangetoond voor de Beschrijving der stad
Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 1698 (herdrukt in 1713 en 1738) en ik
neem hier hun conclusie over.27 Deze stadsgeschiedenis is een burleske en
vermakelijke vertelling van historische gebeurtenissen, waarbij eerst de dorpen
rondom Rotterdam aan de beurt komen - als een omheining - en daarna de stad. Het
draait om het functioneren van de gemeenschap, van hoog tot laag. De bevolking
annexeert de ruimte, maakt de onvruchtbare grond vruchtbaar met een plengoffer
van drank en bevrucht haar daarna symbolisch door zich voort te planten. De
gemeenschap maakt zichzelf verder sterk door een gezamenlijke ervaringswereld op
te bouwen en zich een identiteit te vormen middels rituelen en symbolen.
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Dezelfde attitude dat de mens de taak heeft het land te gebruiken, draagt Van Spaan
expliciet uit in zijn twee reisgidsen: De Afrikaansche Weg-Wijzer (1694)28 en De
Aziaansche Weg- Wijzer (1695). Hij wil er landgenoten die aan de grond zitten, mee
stimuleren hun geld elders te gaan verdienen, in die vruchtbare Afrikaanse en
Oost-Indische streken. In een mengeling van anekdotische, historische, geografische
en topografische informatie krijgt de voorlichting vorm. Alle details - en dat zijn er
veel - zijn gericht op de dienstbaarheid van het land aan de mens.
Van Spaan verheelt niet dat hij allerlei bronnen gebruikt heeft, al noemt hij ze niet
allemaal. Van Linschoten en Bontekoe wel. Op het Itinerario is waarschijnlijk
bijvoorbeeld de ene zin waarmee Sint Helena wordt afgedaan gebaseerd:
En dus is 't eiland Sint Helena, 't welk zeven mijlen in 't ronde groot is,
zoodaniger wijse, en in grooten overvloed met vee, en vrugtbare boomen
gepropt, dat ‘er altijd nog verversing en victualie zoude overschieten, al
quam er een groote scheeps vloot zig versaden. (Van Spaan 1704c: 67)
Wellicht dat de onmogelijkheid zich op dit eiland te vestigen het verder voor Van
Spaan oninteressant maakte erover uit te weiden. Uit Bontekoes Iovrnael wordt de
boven geciteerde passage overgenomen over het riviertje op het eiland Maskarenhas
dat sierlijk van het strand komt aflopen (Van Spaan 1704c: 64). En ook de schipbreuk
van Stokrams Aernhem en een deel van de overlevingstocht van de scheepslieden
komt aan de orde, inclusief de datum van de ramp 12 februari 1662 (Van Spaan
1704c: 47-59).29
Vooral Afrika wordt neergezet als het bijbelse land van belofte, waar de mens zijn
werkende taak moet uitvoeren. Wie een ambacht heeft, kan er zo aan de slag, betoogt
Van Spaan. Met bijbelse argumentatie ondersteunt hij die redenering: Abraham,
Isaak en Jakob gingen ook in den vreemde wonen, tot hun profijt. Bovendien hebben
christelijke gewoonten als de kerkgang in Afrika ingang gevonden. Salomon zegt:
de mens overdenke zijn weg, de Heer stiert zijn gang. (Van Spaan 1704c: 106-111)
De lezer mag dus vertrouwen op Gods zegen, die Van Spaan overigens ook over de
kleine Republiek afsmeekt: ‘God geef, dat ze lang mag floreren’ (Van Spaan 1704c:
89).
Is er dan ook bij deze schrijver geen spoor van reflectie op het fenomeen natuur
zelf? Eigenlijk niet, hoewel Van Spaan via zijn bronnen wel oog heeft voor de
schoonheid van het landschap. Af en toe geeft hij een esthetisch oordeel over een
gebouw. En verrassenderwijs duikt in de Aziaansche weg-wyzer opeens een passage
op over de schilderkunst:
Een braaf schilder zoude in dit land niet verlegen staan, om stoffe tot het
stofferen van zijne stukken te vinden. Hier zouden hem geen perspectiven,
nog plaisante verschieten ontbreken: waarom ik een party van die Sinjeurs
niet kan afraden derwaarts te reizen,
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om alle die fraaiheden af te schetsen. [...] Hier zou iemand na 't leven
konnen afteikenen, of schilderen, hoe de Bavianen altemets by, en omtrent
de Bavianinnen komen, en de vryers dikwils alvorens eikanderen op de
huid zitten, plukken, bijten, en scheuren, dat ribben en lendenen kraken.
Voorts hebt j'er Tigers, Jakhalzen, Wolven, Slangen, Krokodillen,
Rhinocerossen, Olifanten, al't zamen objecten, die een fraay Schilder wel
te pas komen. (Van Spaan 1704d: 67-68)
Schrijver en schilder hebben hier kennelijk verschillende taken.

Conclusie
Het prozaïsche panorama heeft enerzijds de conclusies over de landschappelijke
lyriek uit de zeventiende eeuw bevestigd. Het landschap wordt niet als op zichzelf
staande grootheid beschreven, noch in natuurlijke noch in gecultiveerde zin. Het
emotioneert soms even, maar verleidt de zeventiende-eeuwse schrijvers niet tot
bespiegelingen waarin het landschap het fundament van het bestaan is. Wel kan het
affectief geladen worden om een moraliserende boodschap uit te dragen. Dit gebeurt
niet toevallig in het meest lyrische prozagenre: de pastorale liefdesromans van Van
Heemskerck en Van Hoogstraten. Ook wat betreft de conventies binnen de
verschillende genres sluiten de bevindingen voor het proza aan bij die voor de poëzie:
als er voor een genre regels en gewoonten zijn, zoals de topische vragen uit de ars
apodemica en het beatus ille-motief uit de pastorale, dan spelen ze een rol bij de
weergave van het landschap.
Anderzijds geeft het proza ook nieuwe conclusies te zien. Zo zinspelen
prozaschrijvers heel weinig op de paragone: de strijd tussen de zusterkunsten pictura
en poësis (de schilderkunst en de poëzie), terwijl het strijd-motief in poëzie vaak
voorkomt. Opmerkelijk is ook dat het landschap niet altijd en in het laatste kwart
van de eeuw steeds minder langs natuurlijke of gecultiveerde weg wordt weergegeven.
De aandacht gaat zozeer uit naar de mensen dat het decor daaraan ondergeschikt
wordt. Het wordt slechts topografisch benoemd om vervolgens inhoud te krijgen
door de daden van de mens. Deze vult de ruimte en moet dat verstandig doen, Hooft
schrijft het al en ook de, vaak stedelijke, bevolkingsgroepen in de romans geven het
aan. De bewoner van de Republiek leeft in vrijheid - de thematiek van de romans
maakt het duidelijk - maar kan zichzelf niet helemaal onbekommerd als de maatstaf
der dingen nemen. Hij dient het landschap dat hem door God is gegeven verantwoord
te beheren. Dan blijft het aardse paradijs bestaan.
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Eindnoten:
1 Boot 2007: 295, zie over de emblematiek ook Stronks 2007. Schenkeveld-van der Dussen (1994:
108-128) geeft een kort overzicht van een aantal genres; over het hofdicht zie De Vries 1998
en Gelderblom 1994. Over de pastorale, waarin de natuur overigens nogal eens enkel stoffering
voor de belevenissen van het herdersvolk was, zie Smits-Veldt & Luijten 1993; over
landschappelijke uitweidingen in het epos Van Gemert 2003 en 2004.
2 Voor Spiegel en Snakenburg zie Schenkeveld-van der Dussen 1994: 110-112, 127-128.
3 Dit was ten dele ook Beenings werkwijze: onder landschap verstaat hij alle voorwerpen in de
natuur, incl. levende have als vissen e.d. (o.m. Beening 1963: 166); behalve in zijn inleiding
heeft hij het gecultiveerde landschap niet in zijn beschouwing betrokken.
4 Ik gebruikte de uitgaven: Van Linschoten 1979, Bontekoe 1996, Stokram 1991 en Huygens
2003.
5 Zie Huigen 1993 en 1996.
6 Zie bijvoorbeeld Said 1994 en Huigen 1996 voor een toetsing van Saids stellingen aan
Nederlandse reisteksten over Zuid-Afrika.
7 Roeper merkt in haar editie van Bontekoes Iovmael op dat hij hier refereert aan de beschrijving
van het eiland Lanquijn (Nan-ki) in Van Linschotens Reys-gheschrift [van de navigatien der
Porlugaloysers in Orienten (1595)] (Bontekoe 1996: 87).
8 Bijvoorbeeld in de huisapotheek van de medicus Johan van Beverwijck, met name de vaak
herdrukte Schat der gesontheyt (1636) en de Schat der ongesontheyt (1642). Zie Van Gemert
1993.
9 Zie resp. Van Linschoten 1979: 153-155, Bontekoe 1996: 128-129 en Stokram 1991: 37-43.
10 Ik raadpleegde de Nederlandse vertaling van Blom e.a. (Huygens 2003).
11 Zie ook Van Tricht 1980: 27-30.
12 Ik citeer uit de vertaalde bloemlezing van Van Gestel, Grootes en De Jongste (Hooft 2007). De
passages zijn resp: de watersnood 112-114, de belemmering van de soldaten 177, de bomen
vol met lijken 89, de akkers als galgenvelden en de vergelijking van Nederlanders met het
groene hout 92 (Lucas: 23:31, toespraak van Willem van Oranje om medestanders op te wekken
tot gewapende strijd).
13 Zie voor de rol van de natuur in Hoofts metaforen Grootes 1995. Ook Beening, die alleen Hoofts
poëzie en niet de Nederlandsche historiën bespreekt, concludeert dat bij deze auteur de uiterlijke
verschijnselen in de natuur door innerlijke condities worden verklaard (Beening 1963:113).
14 Leemans wijdde aan een tiental oorspronkelijk Nederlandse romans tussen 1670 en 1700 haar
dissertatie (Leemans 2002). Zie ook Van Gemert 2006 en 2008b.
15 Beening 1963: 165, 193-205.
16 Ik gebruikte de edities: Wonderlicke avontuer 1984, Van Heemskerck 1982, Van Hoogstraten
1650, 't Amsterdamsch hoerdom 1976, Labourlotten 1685 en Heinsius 1981; de volledige tekst
van Heinsius is te vinden op: https://www.dbnl.org/titels/titel.php? id=hein008denv01.
17 Resp. Wonderlicke avontuer 1984: 75, 89.
18 Resp. Wonderlicke avontuer 1984: 81, 82, 74, 83.
19 Zie Beening 1963: 193-205. In de Inleydinge komen overigens ook lyrische gedeelten, liedjes,
voor. Misschien hierom zijnVan Heemskercks arcadische teksten het enige voorbeeld van proza
dat Beening analyseert. Hij concludeert dat Van Heemskerck genoot van de ruimte om de
ruimte, maar er verder niet op reflecteerde (Beening 1963: 201-205).
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20 Van Hoogstraten verwerkt bijvoorbeeld een aantal elementen uit Hoofts Granida en Geeraerdt
van Velsen. Ook in deze roman wordt regelmatig een lied gezongen.
21 Van de Pol 1996 heeft via archiefonderzoek aangetoond dat het gaat om een tamelijk realistische
weergave van de omgeving en het rosse milieu. Zie ook Leemans 2002: 97-99..
22 Leemans (2002: 99) oppert de mogelijkheid dat het toch om herkenbare vrouwen gaat, een
portrettengalerij van Amsterdamse hoeren.
23 Zie over deze roman Leemans 2002: o.m. 94 en Harms 2003.
24 Zo wordt van Den Haag vermeld dat je er 's nachts gemakkelijk binnenkomt omdat het geen
poorten heeft (Labourlotten 1685: 99).
25 Ik raadpleegde de editie Van Spaan 1698 en de verzameluitgave Van Spaan 1704 a, b, c, d.
26 Zie Leemans 2002: 83 en Van Gemert 2008a.
27 Zie Frijhoff 1996 en Leemans 2002: 190-191.
28 Buisman vermeldt een eerste druk uit 1691, maar daarvan is geen exemplaar bekend. Het eerst
bekende exemplaar is uit 1694, ik houd dat jaartal aan. Zie Leemans 2002: 333 noot 68.
29 Van deze scheepsramp zijn behalve Stokrams relaas nog drie verslagen overgeleverd; ik heb
niet onderzocht welke van de vier Van Spaan geraadpleegd heeft. Zie Stokram 1991: 7-8, 52-54.

Praagse perspectieven 5

289

Landschap en lichaam als dragers van ideologieën bij Conscience's
De Leeuw van Vlaanderen en bij Bosboom-Toussaint's Het Huis
Lauernesse.
Een vergelijkende analyse.
Judit Gera
Eötvös Loránd Universiteit Boedapest
Samenvatting:
Historische romans van de negentiende eeuw zijn vaak vóór-beelden van
contemporaine politieke, ideologische en culturele doelstellingen. Ze
worden geschreven om als referentiekader te dienen voor actuele
maatschappelijke-politieke conflicten. Zo heeft Hendrik Conscience zijn
Leeuw van Vlaanderen (1838) als nationaal epos geschreven over de
Guldensporenslag (1302) met een duidelijk anti-Frans karakter om de
Vlamingen in hun emancipatorische strijd in de negentiende eeuw een hart
onder de riem te steken. De historische roman Het Huis Laurnesse (1840)
door Geertruida Bosboom-Toussaint diende met zijn voor Nederland
emblematisch geworden verhaal uit de tijd van de reformatie eveneens als
inspiratie voor de oplaaiende orthodox christelijke beweging, het Réveil,
in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Mijn bijdrage gaat in op de wijze waarop in de verschillende soorten
beschrijvingen van beide romans - vooral die van het landschap en van
lichamen van personages - de ideologische achtergrond van
negentiendeeeuws Vlaanderen en Nederland respectievelijk te ontwaren
zijn. Door vergelijking van deze twee historische romans wordt nagegaan
wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn in de beeldspraak ten
opzichte van het Vlaamse bewustzijn enerzijds en het Nederlandse
protestantisme anderzijds.
Historické romány devatenáctého stoleti jsou často předobrazem
politických, ideologických a kulturnich cilů své doby. Jsou psány tak, aby
mohlv sloužit jako referenčni rámec pro aktuálni společensko-politické
konflikty. Tak napsal Hendrik Conscience svůj román Leeuw van
Vlaanderen (1838) (česky vyšlo pod názvem Zlaté ostruhy r. 1936) jako
národni epos o bitvě u Kortrijku (Guldensporenslag r.1302) s jasně
protifrancouzským charakterem, abv podporil Vlámy v jejich emancipačnim
úsiii devatenáctého stoleti. Stejnč tak historický román Het huis Laurnesse
(Dům L., 1840 - česky nevyšlo) Gertruidy Bosboom-Toussaintové, přiběh
z doby reformace, který se stal pro Nizozemi emblematieký, byl v prvni
polovině devatenáctého stoleti inspiraci pro prudce rostouci ortodoxně
křest'anské hnuti Réveil.
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Můj přispévek se snazi posoudit, jak se v obou těchto románech v různých
typech popisů - zejména popisů prirody a postav - odrázi ideologické
pozadi Vlámska a Nizozemska devatenáctého stoleti. Srovnánim těchto
historických románů se snažim zjistit, jaké jsou shody a rozdily v metaforice
vztahujici se k vlàmskèmu národnimu uvědoměni na jedné straně a
nizozemskému protestantismu na straně druhé.

Inleiding
Twee Nederlandstalige schrijvers van historische romans uit de negentiende eeuw
met Franse achternamen: Conscience (1812-1883) en Toussaint in hetzelfde jaar
geboren (1812-1886). De eerste was een man, een Vlaming, de tweede een vrouw,
een Nederlandse. De eerste een zoon van een Franse vader en een Vlaamse moeder,
een Belg dus, de tweede een nakomeling van Franse hugenoten die ooit naar
Nederland vluchtten en zich daar vestigden. De eerste kon het niet vinden met zijn
Franse vader, de tweede niet met haar moeder. Aanlokkelijke gegevens om hun werk
vanuit psychoanalytische invalshoek te analyseren. Dat waag ik niet. Mijn aandacht
zal vooral gericht zijn op de details van beide teksten zoals beschrijvingen van
landschappen en lichamen. De stijlfiguur van de beschrijving heet in het Grieks
hypotyposis. De ruime definitie daarvan is: een levendige beschrijving van een
handeling, gebeurtenis, personage, toestand of hartstocht, gebruikt om een illusie
van de werkelijkheid te creëren (http://rhetoric.byu.edu). Ik vergelijk straks de manier
waarop Conscience en Toussaint omgaan met deze stijlfiguur van hypotyposis. Het
gaat dus niet alleen om de beschrijving van landschappen, maar ook van personages,
toestanden, hartstochten, handelingen en gebeurtenissen. Ik geef daarbij een voorbeeld
van een parallellie tussen de beschrijvingen van de twee auteurs. Het gaat om de
hypotyposis van twee zonsopgangen. Merkwaardig genoeg staan die twee
zonsopgangen aan het begin van de twee werken waardoor ze ook een iconisch
karakter krijgen: de opgang van de zon is op te vatten als het begin van de
gebeurtenissen van de betreffende romans:
- bij Conscience lezen we:
De rode morgenzon glom aarzelend in het oosten, nog omgeven door een
kleed van nachtwolken. Als onvatbaar weefsel hingen blauwe dampen aan
de toppen van de bomen; een nachtegaal had zijn lied reeds meermaals in
de schemer herhaald maar nu verdoofde het verward geschetter van mindere
zangers zijn verleidende toon. Zwijgend reed een schare ridders door de
velden van Roeselare. Het gerammel van hun uitrusting en de zware tred
van hun dravers verschuwden de vreedzame woudbewoners. Soms sprong
een hert weg uit het kreupelhout en vluchtte sneller dan de wind voor het
nakend gevaar. (Conscience 1996: 5)
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- bij Bosboom-Toussaint gaat het als volgt:
Velen hebben zeker veelmalen de zon zien opgaan; allen hebben ten minste
éénmaal gezien, hoe de lichtgevende dochter der hemelen met langzame
waardigheid zich verheft uit het Oosten, en de nevelen van zich wegschuift,
zooals eene Oostersche bruid den sluier terugslaat van haar aangezicht,
bij het eerste samenzijn met den echtgenoot. Ze is ook de jonge bruid der
aarde; zij is ook de trouwe echtgenoote van den vroolijken dag, die met
haar geboren wordt, om met haar weg te sterven; zij is ook... dan, wat is
zij niet, dat niet door hare tallooze beschrijvers van haar is gezegd
geworden! Wij willen niets toevoegen tot dien overvloed: maar wij vragen
alleen, of er onder hen, die het zagen, niet ook sommigen waren, die het
voor iets meer hielden dan voor eene schitterende tooneeldecoratie der
Natuur, waarbij hunne toejuiching werd afgevraagd; of zij er ook wel eens
bij gedacht hebben, hoe diet schouwspel, dat zich sedert den eersten
scheppingsmorgen, door duizende jaarkringen heen, wiskundig zeker
herhaalt, de dagelijksche waarachtige bekrachtiging is van het Goddelijk
machtwoord, gesproken bij de Schepping: ‘Daar zij licht!’
(Bosboom-Toussaint 1838: 1-2)
Conscience gebruikt een taal waarin landschap en lichaam langs oppositionele lijnen
beschreven worden terwijl bij Bosboom-Toussaint landschap en lichaam in de
gebruikte beelden vergeestelijkt worden, waarbij het niet de contrasten zijn, maar
eerder de processen, het in elkaar overvLocien, die de roman overheersen. Bij
Concience wordt de causaliteit tussen de opgang van de zon en de verstoorde zang
van de nachtegaal door ‘mindere zangers’ herhaald in de causale samenhang tussen
het verschijnen van de Franse ridders en de verstoorde de rust van de natuur. De
nachtegaal staat tegenover de mindere zangers, de rust van de natuur tegenover de
Franse ridders. De grenzen zijn de hele roman door vastgelegd en ze zijn niet te
overschrijden. Bij Toussaint begint de beschrijving met het alledaagse karakter van
de zonsopgang: iedereen heeft al zoiets gezien en het werd door schrijvers al talloze
malen beschreven. Merkwaardig is bij Toussaint dat zij de zon als vrouwelijk
presenteert terwijl het in de Griekse mythologie een mannelijk wezen is: helios. Bij
Toussaint is zij een Oosterse bruid vóór het moment dat ze de liefde gaat bedrijven
met haar echtgenoot. Het is dus het moment vóór de lichamelijkheid: een sacraal
moment. Daarna gaat Toussaint nog een stapje verder: de zon-bruid wordt het
‘Goddelijk machtwoord’. Dit procesmatig in elkaar overvLocien van verschillende
toestanden - hier van de Oosterse bruid in het christelijke woord - is het voornaamste
descriptieve middel van Toussaint.
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Overeenkomsten en verschillen
Er is veel geschreven over de historische roman in Nederland en Vlaanderen (Zie
geraadpleegde literatuur). Conciences De Leeuw van Vlaanderen (1840) en Toussaints
Het Huis Lauernesse (1838) worden door de meeste literatuurwetenschappers (o.a.
Drop 1979, Gobbers 1990, Knuvelder 1950, Vermeylen 1951, Van Uffelen 2002,
Van Vlierden 1974, Weisgerber 1964) als de belangrijkste vertegenwoordigers van
het genre gezien en zelfs naast elkaar geplaatst als karakteristieke zelfbeelden van
het nationale verleden van Vlaanderen respectievelijk Nederland (Leerssen 2006:
58). De Leeuw van Vlaanderen behandelt immers de door de negentiende-eeuwse
Vlamingen herontdekte Middeleeuwen en de als groot voorbeeld dienende
Guldensporenslag uit 1302. De heroïsche strijd van de Vlamingen tegen de Fransen
kon goed gebruikt worden als nationale mythe zowel ten aanzien van het jonge België
tegenover Frankrijk, maar nog veel meer ten aanzien van Vlaanderen tegenover de
Franstaligen in België (Tollebeek 1996). Zo grijpt ook Het Huis Lauernesse met zijn
thematiek van de reformatie terug naar het begin van het meest glorieuze tijdperk
van Nederland. Ten tijde van het Reveil waarvan het voornaamste streven de
restauratie van het gevoelsmatige protestantisme was, speelde deze roman een
belangrijke rol in de vorming van Nederlands identiteit. Bovendien werden beide
romans na de Belgische Revolutie van 1830 geschreven, waarna beide landen hevig
op zoek gingen naar hun eigen identiteit. België wilde zich vooral tegenover het
protestantse Noorden als katholiek, maar tegenover Frankrijk als Vlaams profileren,
terwijl Nederland juist zijn protestants karakter wilde bevestigen.
Ondanks de vele overeenkomsten gaat het hier echter meer om de wezenlijke
verschillen tussen de twee werken. Deze verschillen zullen ten eerste worden
geanalyseerd aan de hand van beschrijvingen van de vrouwelijke personages in beide
romans, ten tweede aan de hand van de manier waarop de twee schrijvers hun
thematiek actualiseren.

Vrouwen in De Leeuw van Vlaanderen en in Het Huis Lauernesse
Bij de behandeling van deze romans valt vaak de grootste nadruk op de mannelijke
personages: in De leeuw van Vlaanderen, op Robrecht van Bethune, op Pieter
Deconinck en Jan Breydel (Gobbers 1993, Tollebeek 1996). Dat ligt bij Conscience
voor de hand aangezien vrouwen in vergelijking met mannen een marginale rol
hebben. Bij Het Huis Lauernesse is het echter anders: het is een roman waar vrouwen
een even belangrijke, soms zelfs belangrijkere rol spelen dan mannen. Aernoud, Paul
van Mansfeld, de vicaris van Utrecht en Jan van Woerden zijn niet nadrukkelijker
aanwezig dan Ottelijne, Teresia, Aafke, Johanna. Integendeel, de schrijver laat juist
door het vrouwelijke lot zien wat de
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reformatie allemaal in het persoonlijke leven teweegbrengt. Joep Leerssen maakt
echter de fout om als hoogtepunt van Het Huis Lauernesse de ontmoeting van Paul
met Luther te noemen (Leerssen 2006: 64) terwijl het toch het vrouwelijke
hoofdpersonage Ottelijne betreft. Paul gaat immers dood, terwijl Ottelijne in Duitsland
inderdaad Luther ontmoet. Het vrouwbeeld van Conscience en Toussaint is zeker de
moeite waard onder de loep te nemen omdat het, naar ik meen, wezenlijke
consequenties heeft niet alleen voor de structuur van hun boek maar ook voor de
visie op de geschiedenis van de auteur.
In De Leeuw van Vlaanderen zijn er twee vrouwelijke personages: Machteld en
Johanna van Navarra. Machteld, de dochter van Robrecht van Bethune (de Leeuw
van Vlaanderen) is een adellijke schoonheid die als volgt beschreven wordt:
Onmogelijk is het de liefelijkheden van dit meisje te beschrijven. Haar
wangen waren zo zachtjes door ontelbare purperen adertjes gekleurd dat
het fijnste rozenblad op haar aanschijn een vale vlek was geworden; haar
ogen waren zo blauw als de hemel, haar lippen zo rood als kleine zomen
van scharlaken fluweel. Wanneer haar glimlach, zoet en zalig als menselijke
hoop, haar engelachtige mond deed bewegen, kwamen sneeuwwitte tanden
tussen haar lippen glinsteren en vormden twee kleine putjes op haar wangen
de tere kelk van de rozen die er op bLociden. (Conscience 1996: 17)
Deze etherische, onwezenlijke en vele gemeenplaatsen bevattende beschrijving
weerspiegelt dan ook haar nogal geseksualiseerde rol in de roman: ze is de geliefde
van Adolf van Nieuwland, een ‘jong ridder uit een van de edelste stammen van de
rijke stad Brugge’. (ibidem: 16). Haar beschrijving weerspiegelt haar in haar
lichamelijkheid: het gaat om haar wangen, de adertjes, haar ogen, haar lippen, haar
mond, haar tanden en de kleine putjes op haar wangen. Haar rol wordt beperkt tot
geliefde van Adolf. Ze is alleen subject ten opzichte van haar valk, omdat de valk
de enige is tegen wie zij als individu kan spreken. In alle andere relaties is zij een
afgeleide van mannen - dochter en geliefde - die in deze relaties als object, als
bekekene, als aangesprokene en als de mannen dienende figuur fungeert. Haar leven
verloopt dan ook volgens haar liefdespiot: na vele avonturen kan ze zich met haar
geliefde verenigen. Haar tegenpool is Johanna van Navarra, de Franse koningin. Die
is alles wat zij niet is: boos, kwaadaardig, afstotelijk. Maar net zoals Machteld een
afgeleide van haar vader is, is Johanna een ‘supplement’: als vrouw van de koning,
Philips de Schone:
Naast hem reed de trotse Johanna van Navarra, zijn gemalin. Ze was op
een hakkenei gezeten en helemaal met goud en gesteenten overdekt. Een
lang rijkleed van gulden laken, dat op de borst met een zilveren snoer werd
toegeregen, viel in zware vouwen op de grond en glansde fel met duizend
schitterende versiersels. Parels, knopen en eikels uit de kostbaarste stoffen
gewrocht, glinsterden in overvloed op haar en op haar
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hakkenei. Hoogmoedig en verwaand zat ze daar. Op haar gezicht kon men
bemerken dat de zegepralende intrede haar hart streelde met nijdig
genoegen. Ze wierp haar stijve blikken vol opgeblazenheid over het
overwonnen volk, dat in de ramen, op de pompen, zelfs op de daken was
geklommen om de stoet te kunnen aanschouwen. (Ibidem: 80)
Wat ons hier opvalt is dat de figuur van Johanna helemaal onder haar kledij en haar
juwelen verdwijnt, met andere woorden onder haar status als koningin. Een tweede
eigenschap van de beschrijving is de nauwkeurige aanwijzing van haar plaats in de
hiërarchie: helemaal boven het overwonnen Vlaamse volk, maar wel onder haar
echtgenoot. De adjectieven ‘trots, hoogmoedig, verwaand, nijdig, opgeblazen’ beelden
haar karakter uit waarin ook later in de roman geen nuancering komt. Alle euvel dat
het Vlaamse volk wordt aangedaan, wordt dan ook in eerste instantie aan haar
toegekend en niet aan de koning. Zo hebben we twee scherp tegenover elkaar gestelde
vrouwelijke personages die samen een reeks binaire opposities genereren: goed-slecht,
onmachtig-machtig, bescheidenonbescheiden, teder-strijdlustig, Vlaams-(Spaans)Frans
etc. Deze op scherpe contrasten gebaseerde schrijfwijze is dan ook typisch voor de
Romantiek. In een van de beschrijvingen van Machteld vinden we een kleine
weerspiegeling, een mise en abyme van hoe Conscience over de literaire representatie
van ‘de goede en mooie vrouw’ denkt:
Wie daarbij denkt aan de reeds gekende aanminnigheid van Machtelds
gelaatstrekken, aan de lenigheid van haar tengere leden, kan zich een
denkbeeld vormen van de bevalligheid die van haar uitging. Waarlijk, ze
geleek een van die nog ongeschapen wezens, die alle volmaaktheden in
zich verenigen, zoals vermetele dichters zich soms een vrouw durven
dromen om haar in hun opgetogen verbeelding te liefkozen en te beminnen.
(Ibidem: 82)
Uit dit citaat blijkt de identificatie van de auteur met de patriarchale literatuuropvatting
van de verteller: mooie vrouwen zijn er om in de fantasie die soms de vorm van
literatuur aanneemt, tot lustobject te maken. De beschrijving toont hier weer
lichamelijk-erotische trekken. Welnu, men zou kunnen zeggen dat dit de gewone
manier van de representatie van de vrouw in de negentiende eeuw is. De in De Leeuw
van Vlaanderen geponeerde tegenpolen Machteld-Johanna komen later in dezelfde
eeuw terug als de bekende oppositie ‘de heilige moeder vs vampier of prostituee’
(Dijkstra 1986). Toch zijn er uitzonderingen op deze regel, bij voorbeeld in Toussaints
Het Huis Lauernesse.
In tegenstelling tot De Leeuw van Vlaanderen, zijn er in de roman van Toussaint
niet twee tegenover elkaar gestelde vrouwelijke personages, maar een aantal: ten
eerste de vrouw van het Huis Lauernesse, Ottelijne, haar verre familielid, donna
Teresia, Aafke en Johanna, de zusters van Aernoud, zijn moeder, mevrouw Bakelsze,
Stijntje, de dochter van de herbergier en last but
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not least de vrouwelijke verteller. Deze vrouwen zijn niet eikaars tegenstellingen,
maar wel even zovele variaties van elkaar. Ze zijn niet te beschrijven langs binaire
opposities. Hun geschiedenissen beelden even zovele levensopvattingen en
grensoverschrijdingen uit. Ottelijne, de adellijke jonkvrouw zou bereid zijn om met
Aernoud, de qua afkomst burgerzoon, te trouwen. Dit al getuigt van haar integriteit:
ze zou de vooroordelen van de adel tegenover de burgerklasse trotseren. Verder gaat
ze over naar het lutheranisme. Dit feit is niet uitsluitend aan de invloed van Paul, de
lutherse jongeman uit Duitsland, te danken, zoals de meeste literatuurwetenschappers
beweren. Toussaint geeft een uitvoerige beschrijving van haar familie, waar in
tegenstelling tot de adellijke afkomst toch altijd een toeneiging naar de steden heerste.
De morele lenigheid van Ottelijne waarmee ze met een burgerzoon trouwde en
daarmee van het patroon van de adellijke familietraditie afweek, maken haar nog
voordat ze Paul ontmoet ontvankelijk voor het overschrijden van sociale grenzen en
vooroordelen, en voor de acceptatie van het nieuwe geloof dat ook burgerlijkheid en
gelijkheid in zijn ideologie aankondigt. Dit is zowel wat haar geschikt maakt om met
Aernoud te trouwen als tegelijkertijd wat haar van Aernoud scheidt. Haar situatie is
complex: ondanks het geloofsverschil en ondanks Aernouds carrière als inquisiteur
blijft ze van Aernoud houden. De lijnen van goed en kwaad zijn dus niet eenduidig
getrokken.
Wat de roman en de figuur van Ottelijne evenwel uitzonderlijk maakt, is het breken
met de zogenaamde liefdespiot. Volgens Nancy K. Miller (1980), de Amerikaanse
feministische onderzoeker waren er in de negentiende eeuw twee soorten einden
voor de vrouwelijke hoofdpersonages van romans: of ze gingen dood, of ze trouwden.
Een derde weg, een queeste-plot waarop ze zich onafhankelijk konden ontplooien
was er niet. Ottelijne, het vrouwelijke hoofdpersonage trouwt noch sterft aan het
eind. Ze gaat als helemaal onafhankelijke vrouw naar Duitsland om daar het
lutheranisme zonder hindernissen te beleven. Dit radicaal nieuwe vrouwbeeld maakt
de vergissing van Leerssen nog pijnlijker, want juist deze queeste-plot van een vrouw
maakt deze roman zo uitzonderlijk. En dat niet alleen in haar eigen tijd, maar ook
vanuit twintigste-eeuwse perspectief. Toussaint is ondanks de negatieve bestempeling
van haar door Annie Romein-Verschoor (1977) en ondanks het feit dat ze zich niet
bij de ‘vrouwenquaestie’ betrokken voelde (Kuitert 2001), een feministe avant la
lettre: ze schrijft namelijk voorbij het einde zoals dat door Blau DuPlessis (1985)
vijftig jaar later voorgesteld wordt. Voorbij het einde schrijven is een voorstel van
Blau DuPlessis aan moderne schrijfsters om hun vrouwelijke hoofdpersonages aan
het einde van hun romans bewust een eigen, autonoom leven te laten opbouwen en
niet volgens het patriarchale patroon te laten doodgaan of trouwen.
Bosboom-Toussaint laat haar vrouwelijke hoofdpersonage trouwen noch sterven. Ze
kan als vrij individu haar persoonlijkheid ontplooien en een onafhankelijk leven
leiden in Duitsland. Dit einde maakt de roman van Toussaint een uniek,
pre-feministische werk.
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Ook bij de minder belangrijke vrouwelijke personages staan hun handelen en
denkprocessen centraal. Aafke, de katholieke zuster van Aernoud, probeert zich aan
te passen: ter wille van haar geliefde doet ze haar uiterste best om naar het
lutheranisme over te schakelen. Ze wordt echter hoe langer hoe ongelukkiger: ze
mist de warmte en de veiligheid van het katholicisme en met de daarmee
samenhangende Maria-cultus. Boudewijn, de vicaris van Utrecht, probeert haar man
niet te bekeren tot het katholicisme, maar stelt het echtpaar een compromis voor: ze
blijven beiden bij hun eigen geloof en proberen zo met elkaar verder te leven. Hier
dus ook geen twee polen tegenover elkaar, maar een poging om de mensen die langs
tegengestelde polen de wereld bezien met elkaar te laten verzoenen zonder dat de
vrouw hierbij haar integriteit verliest. Johanna, de andere zuster van Aernoud, is een
vurige protestante. Maar ook zij is dat nadrukkelijk geworden: een ongelukkige liefde
leidt haar naar dit nieuwe geloof. Haar man, Jan van Woerden, een katholiek priester,
wordt lutheraan. Johanna steunt hem onder alle omstandigheden tot zijn dood. De
vele verhalen functioneren als contrapunt. De meeste figuren zijn niet statisch zoals
bij Conscience, maar dynamisch: ze ondergaan een proces, een verandering, een
ontwikkeling. Ze vormen samen een polyfonisch geheel, een veelheid van stemmen.
Conscience biedt de lezer één perspectief en wel dat van de Vlamingen voor
identificatie. Bij Toussaint wordt de lezer(es) niet gedwongen om partij te kiezen,
wel wordt ze een panorama van vele verschillende geestelijke landschappen
aangeboden.

Actualisering
De veelheid van levens- en denkstrategieën komt eveneens tot uiting in het uitvoerige
vertellerscommentaar bij Toussaint. De auctoriale verteller speelt de rol van gids
tussen verleden en heden: zij laat een aantal levensgeschiedenissen zien, waarbij zij
haar voorkeur niet verzwijgt, al laat ze tegelijkertijd de definitieve keus aan de lezer
over. Ze treedt niet als een belerende auctoriale verteller naar voren, eerder als een
zichzelf relativerende:
Zoo wij, onder het schetsen der lotgevallen van bijzondere personen,
misschien een weinig het groote en algemeene vergeten hebben, was het
omdat men uit enkele trekken licht tot het geheel kan besluiten, omdat dit
eerste tijdperk der Hervorming tot zoo veelzijdige en afwisselende
beschouwingen uitlokt, dat ze alleen stuk voor stuk en bij kleine deelen
onder het gezichtspunt dienen gebracht te worden, en eene beschouwing
en bloc, waarbij men het geheel met eenen enkelen blik overziet, daarbij
onmogelijk wordt. (Bosboom-Toussaint 1885:27)
Deze uitspraak doet om diverse redenen postmodern aan. Ten eerste door het
(zelf-)reflectieve karakter van de auctoriale tussenkomst zelf. Het gaat hier om
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de manier van schrijven en de reflectie daarop. Ten tweede wordt ‘het groote en
algemeene’ vergeten, met andere woorden, het gaat niet om ‘the grand narrative’,
want dat is eenvoudigweg niet meer mogelijk, gezien de historische periode die zo
complex is dat het alleen maar in kleine details, fragmentarisch ‘vertelbaar’ is. Het
kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke komt in de plaats van het grote en belangrijke.
Het geheel en bloc met één blik overzien is niet meer mogelijk. Daarom schetst zij
zovele verschillende karakters en levens met bijna even zoveel empathie.
Anbeek (1978: 22-38) die de roman uitvoerig analyseert, signaleert ook de
eigenaardigheden van de schrijfwijze van Bosboom-Toussaint. Hij stelt vast dat in
deze roman de schrijver zeer vaak de ‘erlebte Rede’ gebruikt, maar hij weet er geen
raad mee: ‘Ook hier moet uitgebreider onderzoek aantonen of dit een uitzondering
is, ofwel dat de veelal aan Flaubert toegeschreven vernieuwing zijn aanzetten vindt
in vroeger proza.’ (Anbeek 1978: 32-33). Hij voegt er nog snel tussen haakjes aan
toe: ‘(Al blijft het waarschijnlijk zó, dat een dergelijke passage bij Toussaint en
anderen incidenteel voorkomt, waar het bij Flaubert om een systematisch
geëxploiteerde techniek gaat.)’ - (Ibidem: 33). Het is spijtig dat Anbeek in de roman
van Toussaint geen oog heeft voor het systematische van de relativering, waarvan
juist de ‘erlebte Rede’ een narratief middel vormt. Het is een wezenskenmerk van
deze roman: zovele karakters, zovele standpunten.
Nog een voorbeeld van een postmoderne ingreep is wanneer de impliciete auteur
Ottelijne laat doodgaan om haar een paar bladzijden verder te laten herrijzen:
Mijne lezeressen hebben die uitkomst verwacht; met de ondervinding van
1000 en ...? romans vóór zich, konden ze op zoo iets verdacht zijn, en ik
durf hopen, dat ze genoeg goeden dunk van mij hadden, om mij niet voor
de onhandige te houden, die hare heldin laat sterven in het XXVste
Hoofdstuk, daar het boek eerst met het xxxste eindigt. Geloof mij, ik had
Ottelijne niet opgegeven, al had ik olifanten of hippopotamussen laten
aanrukken, juist bij tijds, ter harer redding, of een' enkelen paladijn de
wonderen laten doen, die zeven en dertig anderen te zamen naauw verrigten
konden; al zou ik er beesten op hebben laten afrigten, of zevenarmige
menschenrassen voor uitvinden... en die dood, die niets meer was dan eene
lange diepe slaap, heeft, hoop ik, door niemand verdacht te worden van
op dien schrik gerekend te hebben; zoo die in mijn doel lag, had ik nog
wel een ander middel gevonden om dien aan te jagen. (Bosboom-Toussaint
1885: 432)
De schrijfster wil niet de schijn wekken dat de door haar beschreven geschiedenis
een waar gebeurd verhaal is, dat het fictie is. Ze schudt de lezers uit hun roes door
haar regelmatig terugkerende commentaren steeds wakker: ‘let op, dit is een verhaal
van mij!’ Anbeek noemt dit fragment weer een ‘opmerkelijke passage’, omdat het
de werkelijkheidsillusie verstoort en hij
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merkt niet hoe structureel het schrijverscommentaar bij Toussaint is: het maakt de
lezer aldoor bewust van het geconstrueerde karakter van literatuur en van het relatieve
karakter van de verschillende waarheden.
De vele schrijverscommentaren actualiseren niet het verhaal zelf, maar wel wat
de schrijfster met dit verhaal wil zeggen. Een van deze boodschappen is juist het
relationele karakter van wereldbeschouwingen. Een andere is de empathie en tolerantie
voor de andersdenkenden, voor de ander. Daarom wordt van Aernoud, de belichaming
van kleingeestigheid en koppigheid, een martelaar van het katholicisme:
En nu, wij hebben de Bakker zien doodmartelen in de vlammen! Maar
wie durft ontkennen, dat dit hier, het zedelijk martelaarschap, het
martelaarschap voor het Katholicisme, niet het zwaarste zij geweest! Ik
wenschte, dat wij, Hervormden als we ons noemen, rechtvaardiger waren
voor de Roomsch-Katholieken, zoo vaak er van hervorming de rede is;
men veroordeelt ze te veel; men beklaagt ze niet genoeg; men ziet niet
met genoeg medelijden op hunne kwelling; men eert niet genoeg hunne
overtuiging; men denkt zich niet ernstig genoeg in, in hun lijden; men
onthoudt ze niet slechts gloriekroon van het martelaarschap, maar, in plaats
daarvan, drukt men ze de narrenkap der bespotting op den schedel; dat
moet anders worden, zoo waarachtig de liefde het kort begrip is van geheel
het Evangelie. Mocht ik in Aernoud medegevoel voor hen hebben
opgewekt! (Bosboom-Toussaint 1885: 515)
Bij Conscience vindt men deze graad van subjectief vertellerscommentaar en
rechtstreekse actualisering pas aan het einde van zijn epiloog:
Gij Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg, bij de roemrijke daden
die het bevat, wat Vlaanderen eertijds was, wat het nu is en, nog meer,
wat het worden zal, als gij de heilige voorbeelden van uw vaderen vergeet.
(Conscience 1996: 348)
Tegenover het verzoek van Toussaint hebben we hier een oproep. Tegenover de
empathie van Toussaint ten aanzien van andersdenkenden, wordt de lezer hier
opgeroepen voor de Vlamingen partij te kiezen. De Franstaligen worden zelfs
uitgesloten van de groep lezers. Het beroep op de ‘voorbeelden van uw vaderen’ is
merkwaardig vanwege het feit dat Vlamingen in de negentiende eeuw maar ook
vroeger en nog vandaag in groten getale uit gemengde families kwamen, net zoals
Conscience zelf. Bovendien wordt hier uitsluitend op de mannelijke voorlopers de
aandacht gericht. De voorbeelden van vrouwen tellen niet mee. Toussaints roman is
daarentegen een roman van mannen en vrouwen. De traditie, de gemeenschap waarop
Conscience hier een beroep doet is een fraai voorbeeld van de ‘imagined communities’
(Anderson 1983) en van de ‘invention of tradition’. (Hobsbawm & Ranger 2000).
Bij Toussaint vindt men weliswaar dergelijke aanzetten tot verbeelde gemeenschappen
en inventie van traditie, maar wat haar roman zo bijzonder maakt is dat ze steeds
pogingen doet
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om vanuit haar eigen subjectiviteit afstand te creëren van de vele standpunten, de
veelheid van op zichzelf integere standpunten te onderstrepen en die te relativeren.

Conclusie
De emancipatie van de Vlamingen ten tijde van de publicatie van De leeuw van
Vlaanderen was nog verreweg niet voltooid. In Nederland was de suprematie van
het protestantisme sinds 1648 een voldongen feit. Misschien geeft dit verschil in de
geschiedenissen van de twee landen een verklaring voor de verschillende schrijfwijzen
en voor de verschillende geschiedbeschouwingen van de twee auteurs. Geen toeval
dat de roman van Conscience in Vlaanderen een echte mythe is geworden, een
gecanoniseerd monument van de nationale romantiek waarop nog steeds vaak beroep
wordt gedaan. Het Huis Lauernesse daarentegen dreigt in de vergetelheid te geraken
en het heeft volgens velen met alle respect alleen maar literatair-historisch belang.
Een roman met zovele nuances, met zovele naast elkaar levende, gelijkwaardige
levenspatronen en levensvisies kon zeker geen mythe worden, hooguit een voorloper
van het postmodernisme.
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Het ‘achtste wereldwonder’:
Nederland gezien door de ogen van Tsjechische reizigers in de
zeventiende eeuw
Wilken Engelbrecht
Palacký Universiteit Olomouc
Samenvatting:
In de Gouden Eeuw begonnen de adel en de rijkere burgerij relatief veel
te reizen. Bewaard gebleven reisbeschrijvingen tonen aan dat het daarbij
vaak om echt toerisme ging en dat reizen werden gemaakt aan de hand
van reisgidsen.
De Nederlanden behoorden tot de geliefde reisdoelen van die tijd. In het
artikel wordt in een korte inleiding een overzicht gegeven van bewaard
gebleven beschrijvingen, waarna dieper wordt ingegaan op drie
beschrijvingen: van de protestantse edelman Zdenko Brtnický van
Wallenstein (1599), van de protestantse theoloog Adam Samuel Hartmann
(1657) en op die van de katholieke edelen Van Sternberg (1663).
V tzv. Zlatém véku (16. a 17. století) začali přislusníci šlechty a vyššiho
mĕšt'anstva cestovat. Zachované cestopisy ukazují, že už tehdy šlo často
o turismus jako takový a že mnozi cestovali podle průvodce.
Nizozemské provincie patřily k oblíbeným cítům cest tehdejší doby. Tento
příspĕvek podává v úvodu stručný přehled zachovaných cestopisů a zabývá
se poté podrobnĕji třemi cestovními deníky: deníkem protestanského
šlechtice Zdeňka Brtnického z Valdštejna (r. 1559), deníkem
protestantského teologa Adama Samuela Hartmanna (r. 1657) a deníky
bratří ze Šternberka (r. 1663), dvou katolických šlechticů.

Inleiding
Vanaf de late zestiende eeuw was het gebruikelijk dat jongelui van gegoede afkomst
op een zogenaamde ‘Grand Tour’ gingen. Deze leidde meestal in zuidelijke richting,
naar Italië, Zuid-Frankrijk of Spanje, waar men prachtige resten van Romeinse
oudheden kon verwachten en het klimaat tamelijk gematigd was.
Vooral sinds de oprichting van de universiteit van Leiden in 1575 kwamen de
Nederlanden ook in beeld als mogelijk reisdoel voor jongelui. Mede omdat de eerste
curator van de jonge Leidse universiteit, Janus Dousa (1545-1604), in de dertig jaar
dat hij deze functie vervulde, welbewust alle pogingen om van Leiden een kerkelijke
opleiding van het type Herborn en Altdorf te maken blokkeerde en in plaats daarvan
een klassieke universiteit van het
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apolitieke en areligieuze humanistische type opbouwde, had Leiden een flinke
aantrekkingskracht, vooral op jongelui van protestantse herkomst die niet direct van
plan waren een kerkelijke carrière te volgen.
Voor Tsjechische jongeren van protestantse herkomst waren de Nederlanden
dubbel aantrekkelijk. Ten eerste waren zij een voorbeeld van een geslaagde poging
om een land te bevrijden van Habsburgse en katholieke overheersing en ten tweede
had het land iets geheimzinnigs, want het was goeddeels onttrokken aan de zee. Uit
het navolgende zal overigens blijken dat niet alleen protestanten de Nederlanden
bezochten. Ook katholieke jongelui deden op hun Grand Tour de Lage Landen aan.

De reizigers
Alleen al uit bewaard gebleven zogeheten ‘immatriculatieregisters’ van universiteiten
weten we dat veel buitenlandse studenten zich voor een korte periode bij Nederlandse
universiteiten lieten inschrijven. Meestal duurde zo'n inschrijving niet veel meer dan
een paar weken of maanden, dus van werkelijke studie kon er geen sprake zijn. Er
werden dan ook meestal geen tentamens of examens afgelegd. Dat zou wat Tsjechen
betreft pas na 1621 het geval zijn, toen zowel adellijke als burgerlijke protestantse
ballingen naar Nederland kwamen. (Engelbrecht 1999, 2005)1
Nederlandse universiteiten waren bijzonder populair. Zo was in Leiden in de eerste
helft van de zeventiende eeuw gemiddeld 40% studenten uit het buitenland afkomstig
en waren jaren met 500 of meer buitenlandse studenten geen uitzondering. Daarmee
overtrof Leiden de meeste buitenlandse universiteiten, inclusief gerenommeerde
instellingen als Cambridge.2 Tussen 1621 en 1648 waren ruim 200 studenten uit het
koninkrijk Bohemen geïmmatriculeerd bij de universiteiten van Leiden, Franeker en
Groningen. Het aantal personen dat alleen maar een kort bezoekje bracht, zal een
veelvoud hiervan zijn geweest.
We weten van een zevental reizigers van Tsjechische herkomst dat zij in de
zeventiende eeuw in de Nederlanden op bezoek was en daarvan melding maakte in
hun dagboek of itinerarium. In chronologische volgorde zijn het de volgende personen:
- Zdenko Brtnický baron van Wallenstein (Zdenĕk Brtnický z Valdštejna,
1581-1623). Zdenko maakte in de jaren 1596-1603 een klassieke Grand Tour die
hem langs verschillende, voornamelijk protestantse universiteiten leidde. Hij was in
Straatsburg, Parijs, de Nederlanden, Engeland en Italië, van waaruit hij weer terugging
naar Bohemen. Voor zijn vertrek naar vreemde landen had hij de lagere school
doorlopen in Jihlava (Iglau) en daarna het protestantse gymnasium in het Silezische
Brieg (nu Brzeg). Hij had dus een behoorlijke vooropleiding.
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Zijn studies werden ondersteund door Karel van Žerotín (1564-1636), een belezen
en gestudeerde protestantse humanist die in de jaren 1605-1615 hejtman (gouverneur)
van Moravië was en zelf verschillende Grand Tours door Europa had gemaakt.
Zdenko werd na zijn terugkomst gekozen tot Žerotíns opvolger als hejtman. Hij
behoorde tot het zogeheten Directoraat dat aan het begin van de Opstand van 1618
het heft in handen nam en was een van de 29 directores die tijdens de Opstand in
Moravië regeerden. Onder de regering van ‘winterkoning’ Frederik V van de Palts
vervulde hij de functie van kamerheer. In juli 1621 werd hij gevangengenomen en
ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd gewijzigd in levenslange gevangenisstraf in
de beruchte kerkers van de dwangburcht Spielberg te Brno. Daar stierf hij op 24 juni
1623. Over zijn dagboek kom ik hierna te spreken.
- Georg Adam I graaf Bořita van Martinitz (Jiří Adam I. Bořita z Martinic,
1602-1651) was de oudste zoon van Jaroslav Bořita van Martinitz die tot de
belangrijkste protagonisten van de katholieke oppositie behoorde en een van de drie
personen was die op 23 mei 1618 uit het venster van de Praagse burcht werden
geworpen (de zgn. tweede Praagse defenestratie). Georg Adam trad in de voetsporen
van zijn vader. Ook hij kreeg zijn opleiding bij de jezuïeten in hun gymnasium en
daarna ook bij hun universiteit te Praag (het huidige Klementinum). Daarna ging hij
in 1619 studeren te München en Passau, waar hij in 1620 het doctoraat verkreeg.
Om zijn studie af te ronden, ging hij naar de jezuïetenuniversiteit te Leuven
(1620-1623) en maakte van daaruit een paar reizen door de Nederlanden, voornamelijk
naar Brussel, die zeer summier beschreven zijn in zijn autobiografie. Na terugkomst
in Bohemen vanuit Italië in 1625 nam hij vanaf 1626 verschillende goederen over
van zijn vader. Hij werd opgenomen als Ridder van het Gulden Vlies en had dankzij
zijn studies in Vlaanderen vooral juridische functies: vicepresident van het Hof van
Appel (1627-1629), president van de Boheemse Kamer (1628-32), geheimraad,
kamerheer en vanaf 1644 tot zijn dood was hij kanselier van Bohemen.
De in het Latijn gestelde autobiografie Descriptio annorum Vitae et negotiorum
gestorum illustriissimi domini Georgii Comitis de Martinitz is bewaard gebleven in
een handschrift in het familiearchief dat via de Hongaarse Benedictijner bibliotheek
te Pannonhalma en de bibliotheek van het Benedictijnerklooster te Rajhrad (Raigern)
in het Moravische Landsarchief van Brno terecht is gekomen. Het is niet uitgegeven,
maar wel bewerkt in een artikel van Zdenĕk Hojda (Hojda 1995). Het handschrift
beslaat de periode 1602-1644, d.w.z. een terugblik op de kindeijaren, daarna realiter
de studiejaren. Het handschrift eindigt met zijn aantreden als kanselier van het
Koninkrijk Bohemen.3
- Leo Wilhelm graaf van Kaunitz (Lev Vilém z Kounic, 1614-1655) maakte in
de jaren 1635-1637 zijn Grand Tour naar Italië en Spanje. Om nu onduidelijke
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redenen maakte hij op weg naar huis een gigantische omweg via Engeland, de
Nederlanden en Duitsland terug naar Bohemen. Hoewel zijn ouders protestant waren
- zijn vader Oldřich z Kounic (1569-1617) was lid van de zgn. Jednota bratrská
(Broederuniteit) en leider van de protestanten in Moravië en werd, hoewel hij fysiek
niet aan 1618 tegen de Habsburgers had kunnen deelnemen omdat hij al gestorven
was, in 1621 toch formeel ter dood veroordeeld en vervloekt -, was Leo door de
jezuïeten in Olomouc katholiek opgevoed onder het toezicht van kardinaal
Dietrichstein die tot zijn voogd was benoemd. Na terugkeer van zijn Grand Tour
werd Leo in 1642 in de gravenstand verheven en tot opperrechter van Moravië
benoemd.
Leo hield zijn dagboek Diarium in het Duits bij. Enkele passages zijn door hemzelf
gecodeerd, meestal in het Tsjechisch. Het handschrift is deels bewaard gebleven in
het familiearchief van het geslacht Kaunitz (Kounic) in het Moravský zemský archiv
te Brno4 Helaas ontbreekt het deel dat Noordwest-Europa betreft. De beide
Zuid-Europese delen zijn uitgegeven.
- Jan Laetus-Veselský (1609-1656) was een van de belangrijkste theologen van de
protestantse Broederuniteit. Hij werd in 1609 geboren in Rosice bij Brno, destijds
een bekend centrum van de Broederuniteit. Van moederskant was hij nauw verwant
met de eveneens tamelijk reislustige theoloog Daniel Vetter-Strejc (1592-1669) die
getrouwd was met de helderziende Poolse pleegdochter van Comenius, Krysztyna
Poniatowska. In 1625 moest de gehele familie Moravië om des geloofs wille verlaten.
De clan ging in het Poolse Leszno wonen dat al snel een van de belangrijkste centra
van de protestantse ballingen werd. Vetter werd daar de belangrijkste drukker van
de protestantse Tsjechische ballingen.
Vrijwel alle mannelijke verwanten studeerden korte of langere tijd in Nederland
theologie en Jan was geen uitzondering. Na zijn studies in de jaren 1630-1634 in het
Poolse Toruń (Thorn) ging hij in 1634 naar Franeker om daar theologie te studeren.
In 1636 moest hij om financiële redenen naar Toruń terugkeren. Hij ging daar in
dienst bij de hoge Poolse edelman Andrzej Rej van Nagiowic, met wie hij in 1637
richting Engeland en Nederland ging. In Nederland kreeg hij de zorg voor Andrzej
junior toevertrouwd en werd met hem in Amsterdam. Leiden en ten slotte in Franeker
ingeschreven. In deze laatste plaats was hij het langste (1639-1642) en gaf er
verschillende theologische publicaties uit. In 1643 keerde hij terug naar Polen en
werd hofprediker van de familie Rej in Oksza. Tijdens de Pools-Zweedse oorlog in
1656 vluchtte Laetus naar Silezië, waar hij in de herfst stierf in Kreuzburg
(Kluczbork).
Van zijn tweede reis is een deel van het eigenhandig geschreven reisverslag in het
Latijn Peregrinatio suscepta anno reparatae salutis MDCXXXVII bewaard gebleven.
Het eindigt helaas vlak voor het vertrek vanuit Londen naar Nederland. Het
handschrift ligt nu in de Poolse Nationale
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Bibliotheek te Warschau en is uitgegeven door Otakar Odložilík (Odložilík 1930).
- Adam Samuel Hartmaan (1627-1691) was een andere theoloog van de
Broederuniteit met nauwe banden met Nederland. Hij werd nog in Praag geboren
als jongere zoon van de prediker van de Bethlehemkerk Adam Hartmann (1589- na
1647). Deze vluchtte in 1627 naar Toruń in Polen, waar hij in de jaren veertig van
de zeventiende eeuw tot de groep behoorde die namens de Broederuniteit met de
Poolse protestanten onderhandelde. Hij was tevens een van de naaste medewerkers
van Comenius. De jonge Hartmann studeerde achtereenvolgens in Toruń, Königsberg
(nu: Kaliningrad), Frankfurt aan de Oder, Wittenberg en tenslotte Leiden. In 1651
werd hij benoemd tot leraar bij het Broedergymnasium te Leszno, waarvan hij in de
jaren 1653-1656 rector was. Tijdens de Pools-Zweedse Oorlog moest hij uit Leszno
vluchten en een jaar later, in 1657, ging hij in opdracht van de Broederuniteit naar
Nederland om geld te vragen voor de hernieuwing van bezittingen van de protestanten
die tijdens de oorlog in Leszno waren vernietigd. Zijn reis duurde tot 1659, waarna
hij terugkeerde, maar senior werd in het Silezische Liegnitz (nu: Legnica).
Het hierna besproken dagboek betreft deze reis. In 1663 werd hij opnieuw rector
van het gymnasium in Leszno. In 1673 werd hij senior van de Broederuniteit. In
1680-81 werd hij nogmaals naar Nederland en Engeland uitgestuurd en verkreeg hij
in Oxford het doctoraat in de theologie. In 1690 werd hij naar Memel (nu Klaipeda)
beroepen. Voor de laatste maal maakte hij van daaruit in 1691 een reis naar Engeland.
Hij kwam echter niet verder dan Rotterdam, waar hij op 27 mei 1691 stierf.5
- Wenzel Balthasar Adalbert graaf van Sternberg (Václav Baltazar Vojtĕch ze
Šternberk, †l708), Johann Norbert graaf van Sternberg (Jan Norbert ze Šternberk,
†l678) en Ignaz Karl graaf van Sternberg (Ignác Karel ze Šternberk, †l700) reisden
in 1662 gedrieën met hun ‘eforen’ naar de universiteit van Leuven in de toen Spaanse
Nederlanden. Van hieruit maakten zij in 1663 uitstapjes en reizen naar de Republiek,
Engeland en Frankrijk. Het dagboek Descriptio sen annotatio ocorum et civitatum
... quae ... una cum fratribus ... Lovanio Parisios usque, qui terminus illius itineris
erat, vidi, is gedeeltelijk in het Latijn en deels in het Tsjechisch geschreven. Het
handschrift bevindt zich nu in het Nationaal Museum van Praag6 en wordt hierna
besproken. Er bestaat geen editie van de tekst.
- Christoph Wenzel graaf van Nostitz (Kryštof Václav z Nostic, 1648-1712) was de
zoon van de Silezische edelman Otto jr. van Nostitz die hejtman van Silezië in Breslau
(Wrocław) was, na de nederlaag van de opstandelingen naar het katholicisme
converteerde en een van de belangrijkste contrareformatoren in Silezië was. Christoph
volgde de voetsporen van zijn vader en werd
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achtereenvolgens hejtman van Liegnitz (Legnica), Glogau (Głogów) en ten slotte
van Schweidnitz (Świdnica) en Jauer (Jawor). Voorts was hij als diplomaat in dienst
van keizer Leopold I, vooral in zake de vele Brandenburgsen Pruisisch-Oostenrijkse
oorlogen. Als dank voor zijn diensten werd hij in 1673 in de Rijksgravenstand
verheven. Hij stierf in 1712 en werd begraven in het door hemzelf gestichte
Capucijnerklooster te Schweidnitz.
Hij maakte zijn reis in de maanden juli-oktober 1705 naar de Nederrijn en de
Nederlanden. Tijdens de reis maakte hij notities in het Duits die later door een
secretaris in netschrift werden overgeschreven. Helaas heeft de secretaris juist het
Nederlandse deel op een heel klein stukje na niet overgeschreven, zodat van dit deel
feitelijk alleen een paar dagen (8 en 9 augustus 1705) over zijn, toen Nostitz bij
Oldenzaal het riviertje de Dinke overstak en via Holten in Deventer aankwam. De
rest van de reis is alleen in zijn handschriftelijke notities bewaard gebleven. Het
originele handschrift ligt in het fonds familiearchief Nostitz7 van het archief van
Klatovy en is onlangs deels uitgegeven door Jiří Kubeš (Kubeš 2004).
Onze reizigers zijn dus van een zeer verschillende sociale en religieuze herkomst en
qua tijd verspreid over de gehele zeventiende eeuw. Voor deze bijdrage is uitgegaan
van drie teksten waarin het Nederlandse deel van de reis bewaard is gebleven: Zdenko
Brtnický van Wallenstein (1599-1600), Adam Samuel Hartmann (1657-1659)
en de gebroeders van Sternberg (1662-1664).

De Nederlanden in de beschreven periode
De drie beschrijvingen zijn gemaakt op verschillende momenten van de Nederlandse
geschiedenis. Wallenstein reisde naar de Nederlanden op een moment dat de ergste
crisis na de moord op Willem de Zwijger net achter de rug was, maar het nog
allerminst zeker was of althans de Noordelijke Nederlanden onafhankelijk zouden
blijven. Zowel het grote zelfvertrouwen van de Spaanse Nederlanden als de
voortdurende actieve oorlogssituatie komen in de beschrijving naar voren.
Hartmann ging naar de Nederlanden in hun glorietijd die begon na het sluiten van
de Vrede van Munster in 1648 en vlak na het einde van de Eerste Engelse Oorlog
(1651-1654) het toppunt bereikte. Hij beschrijft de voor hem afwijkende zeden van
een rijk en voldaan land. Het stadhuis van Amsterdam is voor hem een ‘achtste
wereldwonder’, de steden en dorpen zijn rijk, het openbaar vervoer goed, kortom
voor een berooide protestant afkomstig uit oorlogsgebied een soort luilekkerland.
De gebroeders van Sternberg gingen iets later naar de Nederlanden, op het moment
dat de Republiek systematisch werd gechanteerd door de Engelsen in de aanloop tot
de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) die het Rampjaar 1672
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inleidde. Ook zij zien een tamelijk rijk land, waar alles schoon is (een feit dat
meermalen wordt vermeld!), maar hun instelling is kritischer, omdat zij als strenge
katholieken in een calvinistisch land rondreizen.

Brtnický van Wallenstein

Praagse perspectieven 5

308
Toen Zdenko Brtnický van Wallenstein naar Nederland kwam, was hij achttien jaar
oud. Hij had al een redelijk bewogen leven achter de rug. Zijn vader Jindrich Brtnický
van Wallenstein was gestorven toen hij nog een kind was. Zijn moeder was kort
nadien hertrouwd met de katholieke Zdenko Berka van Dub en Lipa en had bij die
gelegenheid haar protestants gebleven zoon onterfd. Omdat Zdenko Brtnický op
veertienjarige leeftijd van zijn oom Hynek Brtnický van Wallenstein in 1595
uitgestrekte goederen in Moravské Budĕjovice erfde, was hij desondanks zeer
vermogend.
Het jaar 1595 is ook het moment dat zijn dagboek, het Diarium Zdenkonii
Brtnicensis Baronis a Waldstein, begint, al beginnen dagelijkse notities pas twee jaar
later wanneer hij als student in Straatsburg is. Vaak zijn het tamelijk lapidaire notities.
Het dagboekje is vrij klein, ongeveer 16 × 11 cm, telt 365 folia en is geschreven in
het Latijn in de nette en vrij precieze humanistenhand van Zdenko zelf. Het handschrift
werd in 1621 geconfisqueerd door kardinaal Dietrichstein en lag daarna op diens slot
in Mikulov (Nikolsburg), waar het in 1645 werd buitgemaakt door de Zweden. Via
Zweden kwam het in het Vaticaan terecht, waar het nu onderdeel uitmaakt van de
zgn. ‘collectie van de koningin’, te weten Christina van Zweden (1626-1689) als hs.
Reginensi Latini 666. Het handschrift is nooit compleet uitgegeven, er bestaan wel
deeledities.8
Tijdens zijn verblijf in Straatsburg (1596-1598) maakte Brtnický vooral notities
over zijn lesstof. Na zijn vertrek voor reizen die minder met studie te maken hadden
- naar Frankrijk, de Nederlanden, Engeland en Italië - worden zijn notities uitvoeriger.
Het Nederlandse gedeelte betreft het jaar 1599, gedurende welke hij een hele serie
Vlaamse en Hollandse steden bezocht en betreft in het dagboek de folia 61v tot 71v.
Zijn reis begon in Parijs, van waaruit hij naar Dowaai ging (22-8-1599).9 Brtnický
bezoekt dan eerst vrij systematisch het onder Spaanse bestuur staande Vlaanderen
en Brabant. Hij reist vrij snel en verblijft eigenlijk vrijwel nergens, behalve in
Antwerpen en Brussel, langer dan een dag: Dowaai (Douai, 22-8), Kamerijk (Cambrai,
23-8). Vandaar via Dowaai naar Doornik (Tournai, 24-8), naar Oudenaarde (25-8),
naar Gent (26-8) om via Sint-Niklaas op 27 augustus in Antwerpen aan te komen.
In Antwerpen beklimt hij de toren van de kathedraal, een toeristische liefhebberij
die hij in andere steden nog zal herhalen. Vanuit Antwerpen gaat hij op 30 augustus
met de boot via Willebroek en Vilvoorde naar Mechelen, waar hij luncht. Nog
diezelfde dag gaat hij via Vilvoorde verder naar Brussel. Via Halle en 's-Gravenbrakel
(Braine-le-Comte) reist hij op 1 september naar Bergen (Mons), van waaruit hij als
dagtrip het kasteel van Boussu met de renaissance grafkapel van de heren van Boussu
bezoekt.10 Via 's-Gravenbrakel keert hij op 3 september weer terug naar Brussel, de
eerste stad waar hij een paar dagen achter elkaar verbleef. Gezien zijn uitvoerige
beschrijving van de intocht van de aartshertogen Albert en Isabella op 5 september
1599 is het echter de
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vraag of dit was ingegeven door interesse voor de stad of veeleer uit nieuwsgierigheid
naar de feestelijkheden die verscheidene dagen duurden.
Op 8 september verliet Brtnický Brussel en bereikte met tussenstops in Aalst en
Kwatrecht (overnachting) op de 9e Gent, waar hij op de heenweg al was geweest en
de toren van het Belfort had beklommen. Ditmaal had hij geen geluk met het weer
- het regende fors - zodat hij direct verder reisde naar Kortrijk, waar hij overnachtte.
Vanuit Kortrijk ging hij 's anderendaags naar Ieper, waarna hij via Komen (Comines),
waar hij het kasteel van de heren van Komen bekeek, en Menen (Menin) doorreisde
in de richting van de Vlaamse kust. Onderweg overnachtte hij in een dorpje door
hem als ‘Losfruk’ genoteerd11 en lunchte in Bergen12 (Bergues) om op 11 september
via Grevelingen (Gravelines) in Kales (Calais) aan te komen. Vandaar vertrok hij
12 september per neutraal (want Frans) schip overzee naar de Noordelijke
Nederlanden.
Onderweg werd het schip belaagd door Zeeuwse kapers, maar desondanks kwam
hij op 14 september heelhuids in het Staatse Vlissingen aan. Brtnický liet zich graag
fêteren door bestuurders en ook hier werd hij voor de maaltijd uitgenodigd door twee
raadsheren van prins Maurits. 's Anderendaags ging hij verder naar Middelburg, waar
hij overnachtte. Op 6 september scheepte hij zich te Veere in richting Zierikzee
(lunch) en voer langs Den Bommel naar Hellevoetsluis, waar hij overnachtte. Op 17
september ging het langs Brielle verder naar Rotterdam, waar Brtnický vooral
aandacht wijdde aan het standbeeld van Erasmus13 en aan diens vermeende
geboortehuis. Nog diezelfde dag reisde hij langs Delft door naar Den Haag, een van
de weinige Nederlandse steden waar hij wat langer zou blijven.
Te Den Haag bekijkt hij het Binnenhof, woont op zondag 19 september de
kerkdienst in de Waalse Kerk bij (de enige kerkdienst die hij expliciet vermeldt) en
maakt dan een uitstapje naar Delft, waar hij het Prinsenhof en het praalgraf van
Willem de Zwijger in de Nieuwe Kerk bekijkt. Die stad moet hem wel zijn bevallen,
want een paar weken later gaat hij nog eens naar Delft terug. Vanuit Den Haag maakt
hij een tochtje naar het strand bij Loosduinen en bekijkt de oude abdijkerk die door
Floris V was gebouwd tussen 1238 en 1250 en waar in zijn tijd ook een kasteeltje
stond. Vanuit Loosduinen ging hij terug naar Rotterdam om er te overnachten. Van
hieruit ging op 21 september Brtnický via Gouda, Schoonhoven en Zaltbommel naar
Gorcum, waar hij bij prins Maurits overnachtte en met verschillende leden van het
huis Nassau aan tafel zat. Op deze reis, waarop hij nog Zaltbommel (23-9) en Heusden
(24-9) aandeed, bekeek Brtnický vooral militaire stellingen, kruithuizen en
vestingwerken. Te Heusden vermeldt hij speciaal dat hij daar een ontmoeting had
met Pieter baron Sedlnitzky (1549-1610) die al sinds de jaren zeventig van de
zestiende eeuw in de Nederlanden was en het tot sergeant-majoor-generaal van het
Staatse leger had gebracht. Deze reis diende er tevens toe om het toenmalige front
te bekijken. Daartoe overnachtte hij in een niet nader genoemde ‘vesting van prins
Maurits’, vermoedelijk de Schenkenschans.
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Van hieraf ging het weer landinwaarts over Houten naar Utrecht (25-9), waar hij
alleen de Domtoren vermeldt die hij beklom, volgens hem 480 treden. Nog diezelfde
dag reisde hij verder langs de Vecht richting Amsterdam en overnachtte onderweg
in Ouderkerk. Amsterdam, in die tijd nog bij lange niet de prachtige grachtenstad
die wij kennen, was voor hem interessant. Natuurlijk bezocht Brtnický de vroede
vaderen van de stad en gaat met hen eten, maar wat hem vooral aantrekt, zijn het
weeshuis, de straf- en rasphuizen en de haven.
Op 28 september reisde hij naar Haarlem, waar hij vooral de St.-Bavokerk prijst
als de mooiste kerk die hij in Holland heeft gezien. Op 29 september reisde hij via
Sassenheim naar Den Haag, van waaruit hij op 30 september een dagtrip naar Leiden
maakt om met een paar humanisten, Franciscus Junius en Merula te kunnen eten en
de universiteit te bekijken. In Den Haag blijft hij een paar dagen en maakt een tochtje
naar Scheveningen om de zee en de zeilwagen te zien. Vanuit Den Haag gaat hij
weer naar Delft, ditmaal om met de familie De Groot te spreken. Speciale aandacht
wijdt hij aan Hugo de Groot die bekend stond als een geleerd jeugdwonder en ook
naar de maatstaven van de zestiende eeuw extreem jong was gepromoveerd te Orléans
op het terrein van de rechten. De Groot was twee jaar jonger dan Brtnický van
Wallenstein, zelf inmiddels ook gepromoveerd.
Op 6 oktober gaat hij weer naar Rotterdam om scheep te gaan naar Dordrecht. Bij
de binnenkomst in de haven slaat hun schip bijna om als gevolg van een ongelukkige
manoeuvre van de schipper. Vanuit Dordrecht, waar hij alleen maar overnachtte,
gaat de vaart verder langs Beijerland naar Bergen op Zoom, destijds nog Spaans
gebied. Onderweg hebben de reizigers een flinke storm, waardoor de reis twee volle
dagen duurt. Vanuit Bergen op Zoom reist Brtnický op 10 oktober verder naar
Antwerpen, waar hij de voorbereidingen voor een intocht van de aartshertogen Albert
en Isabella ziet, die hij wederom uitgebreid beschrijft. Antwerpen is duidelijk een
van de steden die hem beter beviel. Van hieruit vertrekt hij op 13 oktober via
Willebroek naar Brussel, van waaruit hij op 15 oktober een uitstapje maakt naar
Leuven om de universiteit te zien - de colleges worden beschreven als ‘bijzonder
aangenaam’ - en om Lipsius te ontmoeten. Op 16 oktober keert hij terug naar Brussel,
kijkt zondags hoe de aartshertogen uit de mis komen en vertrekt op 18 oktober naar
Parijs om een tijdje in Orléans te gaan studeren, mogelijkerwijs een gevolg van zijn
ontmoeting met de jonge Grotius.
Uit Brtnický's verhaal komen we over de Nederlanden niet zo heel veel te weten.
Hij bekijkt een paar kastelen (Kamerijk, Gent, Bergen, Boussu, Komen) en paleizen
(Brussel, Den Haag, Delft), beklimt een hele serie torens (Gent, twee in Antwerpen,
Utrecht), wat ook nu nog een typisch toeristische bezigheid is in de Nederlanden, en
ontmoet een serie voor hem interessante personen. Gezien het feit dat hij protestant
was, is de aandacht die hij wijdt aan de (katholiek) Onze Lieve Vrouwenkathedraal
en de St.-Michiel in Antwerpen opmerkelijk: het toeristische aspect ging duidelijk
boven het religieuze. Dat laatste blijkt
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overigens ook uit het feit dat Brtnický maar éénmaal vermeldt dat hij ter kerke is
gegaan, terwijl hij wel systematisch al zijn maaltijden noteert.
De op het eerste gezicht enigszins onlogische manier om vanuit de Spaanse
Nederlanden naar de Republiek te gaan, per schip via het Franse Calais, was ingegeven
door de oorlogssituatie. Om dezelfde reden zal hij per schip vanuit Dordrecht via
Bergen op Zoom naar Antwerpen zijn gevaren. De meest opmerkelijke omissie in
de bezochte steden is Brugge dat wel uitgebreid wordt beschreven in de belangrijkste
reisgids van die tijd, de Descrittione di tuttie Paesi Bassi van 1567. Gezien de
anekdote dat ‘een zekere gravin’, bij Guicciardini met naam en toenaam vermeld als
Machteld, de echtgenote van Floris V, evenveel kinderen had als er dagen in het jaar
zijn, moet Brtnický deze reisgids ter beschikking hebben gehad. De logische
verklaring is dat Brugge destijds in de frontlinie lag - Oostende was een Staats
bruggenhoofd en rondom Sluis werd gevochten.

Hartmann

Hartmann was dertig jaar oud toen hij in opdracht van zijn kerk naar het Westen
reisde om geld in te zamelen. De eerste weken na zijn vertrek vanuit Urschkau (Orsk)
nabij Glogau (Głogów) op 15 mei 1657 naar Altona bij Hamburg voerde zijn reis
hem door Silezië en Noord-Duitsland. Vanuit Altona ging hij op 21
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juni 1657 scheep naar Nederland, waar hij ruim een week later op 29 juni in
Amsterdam aankwam. Op 23 oktober vertrok hij naar Engeland. Zijn dagboek is
beschreven in een dagboek met de klinkende Latijnse titel D.O.M. et gratae memoriae
jucunditatis sueaque A.S.H. Vade Mecum seu Itinerarium Germano-Belgicum Anno
Ultimae Ultimi Patientiae Judicis MDCLVII. Hartmann reisde niet alleen, maar had
nog drie andere broeders uit Leszno mee: Paulus Cyrillus,14 Johann Eisner en Jan
Zlinski.
Met Hartmann hebben we een heel ander type reiziger, zoals alleen al de keuze
van de schrijftaal duidelijk maakt. Geen elegant humanistenlatijn, de internationale
verkeerstaal van die tijd, maar alles behalve foutloos Duits met zo nu en dan in de
marge aantekeningen in het Pools over gemaakte kosten. Waar voor Brtnický financiën
kennelijk geen rol speelden, is dit voor Hartmann en de zijnen duidelijk een factor
van belang. Het groepje moet onderweg voortdurend geld krijgen van gastheren en
geestelijken. Hun tempo ligt dan ook minder moordend hoog en zij zijn veel meer
afhankelijk van toevallige bezienswaardigheden dan van een reisgids.
Het origineel van het dagboek lag tot de Tweede Wereldoorlog in de archieven
van de Broederuniteit in het consistorium van de Janskerk van Leszno en is volgens
de historicus Polišenský zoekgeraakt.15 In 1899 en 1900 werd een editie van het
handschrift gemaakt door Rodger Prümers (Prümers 1899 en Prümers 1900).
Hartmann reisde per schip vanuit Hamburg-Altona en het eerste wat hij van
Nederland zag, was het eiland Vlieland. Als typische binnenlander beschrijft hij
uitgebreid de gevaren van de zee: twee schepen vanuit Hamburg die vrijwel
gelijktijdig waren vertrokken, waren nabij Vlieland gestrand. Ook vermeldt hij wat
hem imponeerde. Zo wordt de Vliestroom beschreven als ‘nog breder dan de Elbe
als die in zee uitmondt’. Het schip zeilt onder de Friese kust door de stroom om dan
ter hoogte van Stavoren door de vaargeul naar West-Friesland over te steken. Bij de
beschrijving van wat Hartmann ziet, is duidelijk dat hij de lezer veel persoonlijkere
indrukken doorgeeft dan Brtnický deed. Hartmann noemt alle steden op waar hij
langs zeilt: Harlingen, Makkum, Hindelopen, Stavoren, Enkhuizen, Hoorn en Edam.
Bij de laatste plaats vermeldt hij speciaal dat de beste Hollandse kazen hier vandaan
komen, voor Marken wordt specifiek vermeld dat er zowel calvinisten als ‘papisten’
wonen.
Zijn eerste indruk van Amsterdam was minder prettig, het schip zeilde langs het
Galgenveld dat zich destijds op de Overtoom (Vollenwijk) bevond. Voor Hartmann
was het een aparte ervaring dat je niet zomaar van de boot naar de wal kon varen het schip bleef op de rede liggen - maar dat hiervoor speciale bootjes waren bestemd,
vergelijkbaar met de kleine pontjes die ook nu nog de dienst tussen het noorden van
Amsterdam en de stad zelf onderhouden. Hartmann bleef elf dagen in Amsterdam,
zijn eerste en belangrijkste halteplaats.
Natuurlijk bezocht hij op zaterdag 30 juni, de dag na aankomst, Comenius, waar
hij nog verschillende andere geestelijken en personen van de
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Broederuniteit ontmoette. Anders dan bij Brtnický het geval was, woonde Hartmann
tijdens zijn reis trouw alle zondagen (en meestal ook op zaterdagavonden!)
protestantse kerkdiensten bij. Hij vermeldt steeds nauwgezet wie waarover preekte
en deelt de eerste keer ook zijn indrukken over de afwijkende toedeling van het
Avondmaal mee. Wat hem verbaast is de (calvinistische) wijze van vieren, waarbij
er geen consecratie van brood en wijn geschiedt, en de zeer rijke inrichting van de
kerken: prachtige orgels, mooi gesneden kansels (de houten kansel van de Nieuwe
Kerk die duurder was dan menige marmeren kansel in Centraal-Europa wordt speciaal
vermeld), duur messing koorhekwerk en gebrandschilderde ramen.
Het stadhuis van Amsterdam, nu het Koninklijk Paleis op de Dam, bestond in
Brtnický's tijd nog niet, maar was ten tijde van Hartmanns reis net twee jaar oud. Hij
beschrijft het als een ‘achtste wereldwonder’. Hartmann maakt een rondwandeling
door de stad en valt van de ene verbazing in de andere. Anders dan in Centraal-Europa
staan er overal bomen langs de grachten (de stad wordt ‘fast ein schoner lustgarten’
genoemd), de straten zijn geplaveid en alles is netjes, schoon en ordentelijk. De
voornaamste wanklank is dat Comenius de reisgenoten direct aan het werk zette: zij
moesten voor hem visioenen in het Duits vertalen.16 Desondanks vinden de gezellen
meestal laat op de middag steeds weer gelegenheid om door Amsterdam rond te
wandelen en nieuwe dingen te zien.
Johannes Rutilius (1602-1666), die in Amsterdam de lutherse gemeente bediende,
ving de reisgenoten deels op. Hij ried hun aan voor hun reisdoel - het inzamelen van
geld - naar Zeeland te gaan en geeft hun aanbevelingen mee. Comenius hield de
reisgenoten echter nog een paar dagen bezig, zodat Hartmann en zijn vrienden pas
op 10 juli richting Zeeland konden vertrekken voor een reis van ruim een maand. De
heren bespreken een plaats op een beurtschip naar Rotterdam en benutten de resterende
tijd voor vertrek om nog wat van Amsterdam te zien. Het Oudezijds Herenlogement
maakte echter zo'n indruk op hen dat ze de tijd vergaten, te laat van Comenius afscheid
namen en de Rotterdamse boot net voor hun neus zien vertrekken. Daardoor moesten
zij op een schip naar Delft wachten dat gelukkig ietsje later ging.
Hartmann beschrijft dan het platteland, waar het beurtschip doorheen voer. De
boerenhuizen zijn van baksteen gebouwd met mooie pannendaken. Anders dan in
Centraal-Europa staan de boerderijen los en zijn ze vaak als kleine kasteeltjes door
vaarten met ophaalbruggetjes omringd. Als de wind gaat liggen, gaat het schip als
trekschuit verder, zodat Hartmann opmerkt dat zij ‘te paard over het water voeren’.
In Delft hebben zij direct een aansluitend schip en komen 's morgens vroeg in
Rotterdam aan, waar een paar uur later hun schip naar Middelburg zou vertrekken.
Net als Brtnický bekijken Hartmann en zijn vrienden in Rotterdam het beeld van
Erasmus. Vanaf Dordrecht heeft de boot geen goede wind en de gezellen moeten
een paar maal ongemakkelijk in de boot op de harde planken
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overnachten. Op 13 juli kwam het schip in Middelburg aan. In Zeeland, waar de
heren vanuit Middelburg een paar maal te voet Vlissingen en Veere aandoen, maken
de kerken meer indruk op Hartmann dan die van Amsterdam. Ook beschrijft hij
uitgebreid de havens. De steden vindt hij echter minder schoon en de kerkenraden
zijn strenger. Ze delibereren vooral veel over de noden van de Boheemse broeders,
ondervragen hen uitgebreid en geven uiteindelijk relatief weinig, maar sturen hen
naar andere Zeeuwse classes in Zierikzee, Goes en Tholen toe, welke steden de
Boheemse delegatie dan ook netjes aandoet.
Hartmann beschrijft vooral Middelburg uitvoerig. De prachtige kerktoren van
Keldermans, het stadhuis met uurwerk en verschillende parken worden uitgebreid
vermeld, evenals de klederdracht van de Zeeuwse bevolking en de voor hem
merkwaardige gebruiken, zoals de gewoonte om bij het overlijden van een burger
diens wapenbord in de kerk op te hangen. Tijdens zijn reis vergelijkt Hartmann steeds
het bier dat zij te drinken kregen.
Op 21 juli varen Hartmann en zijn gezellen naar Zierikzee, waar zij zelf als
merkwaardig volk door de bevolking worden aangegaapt. Zelf verbazen zij zich over
de vrijgevochten jeugd die lawaaierig en vrijpostig is, en waarbij fors gebouwde
meisjes vrijmoedig met de jongens omgaan. In Zierikzee wordt de delegatie een
beetje van het kastje (de dominee) naar de muur (de burgemeester) gestuurd. Iedereen
staat hen keurig in het Latijn te woord, is vriendelijk en behulpzaam, maar het bezoek
heeft niet veel effect, behalve dat zij naar Goes worden doorgestuurd (23-24 juli),
waar zij iets meer succes hebben. Bij terugkomst in Zierikzee vragen de geestelijken
daar de delegatie uitgebreid over Leszno en de Broederuniteit uit met als gevolg dat
er inderdaad geld wordt gegeven.
Op de Zeeuwse eilanden vindt Hartmann het eten in de herbergen over het algemeen
karig en duur, het logies niet bijster goed. Onderweg naar Tholen (28 juli) maakt
Hartmann melding van een baggerboot die de haven uitdiept. In Tholen wordt het
eten kennelijk beter - ze naderen Brabant - en van de stad beschrijft Hartmann de
vestingwerken uitgebreid. De plaatselijke dominee raadt hun aan om naar Brabant
te gaan en geeft brieven voor verschillende classes mee. Min of meer bij toeval,
omdat een schip die richting uitging, varen Hartmann en zijn gezellen naar Antwerpen,
waar zij twee dagen blijven (31 juli en 1 augustus).
Daar vallen de vele katholieke geestelijken hun op en zij bezoeken nieuwsgierig
verschillende kerken en bekijken het stadhuis van buiten. Grote indruk maakt de
barokke jezuïetenkerk: ‘Diese Jesuiten haben recht ihren himmel auff der erden, auch
eine schöne bibliothec’, merkt onze reiziger op. Qua interieur overtreft de Onze Lieve
Vrouwenkerk alles wat zij ooit hadden gezien. Als een goede humanist vermeldt
Hartmann speciaal de grafstenen van de boekdrukkers Moretus en Plantijn. Overigens
bezochten de heren ook de drukkerij zelf, die qua uitrusting en gebouw indruk maakt,
maar inhoudelijk wordt afgedaan met ‘Van de nieuwe auteurs had hij niets [...] Alleen
wat loze
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brevieren.’ De kleding van de Antwerpenaren wordt als rijker en fijner beschreven,
bier en eten zijn beter. Voor het eerst ziet hij hondenwagens en bezoekt hij
schilderateliers.
Onderweg naar Breda, over land door de Kempen, valt het Hartmann op dat dit
een tamelijk woest gebied is (tot 1648 was het gebied frontlinie). In Breda waar zij
een paar dagen blijven, treffen zij een Tsjechische luitenant, Jan Škoda, die zich over
hen ontfermt. De Oranjestad bevalt hun goed, maar is intellectueel minder interessant.
Hartmann bewondert de vestingwerken en verbaast zich over de grote hoeveelheden
turf die voor het stoken worden gebruikt. Van de dominee horen zij dat er inderdaad
in de Delftse synode over ondersteuning van de Broederuniteit in Leszno is gesproken
en ze krijgen daarbij de raad extra geld te vragen aan de vroedschap.
Op 6 augustus gaan zij naar Geertruidenberg (destijds Holland), waar zij weer bij
een Tsjech, ditmaal bij de stadscommandant Albert baron Slavata kunnen wonen.
De plaats van de dominee is daar vacant, zodat ze zich vooral aan toerisme wijden.
Vooral de vismarkt en de grote zalmvangst die de vorst wel 4000 gulden per jaar
accijns opbrengt, en de Biesbos die ontstaan is door overstromingen hebben hun
belangstelling. Buiten Slavata om is de communicatie een probleem, omdat niemand
in Geertruidenberg Latijn kan (en zij uiteraard geen Nederlands).
De groep gaat op 8 augustus verder naar Den Bosch en Hartmann heeft onderweg
pech. Hij verliest van alles en valt bij Raamsdonk zelfs in een sloot. In Heusden is
de ontvangst goed en zijn de mensen vriendelijk, hoewel de communicatie wederom
een probleem is. Ten slotte krijgen zij de raad om zich op 13 augustus aan de classis
in Gorcum te presenteren. Op 10 augustus komen de heren in Den Bosch aan, waar
vooral de St.-Janskerk grote indruk maakt. Van het stadhuis is het carillon voor hen
bijzonder en als derde ‘rarität’ noteert hij de vestingwerken. Op 11 augustus halen
ze op het nippertje het beurtschip naar Gorcum dat wordt beschreven als een nette
en schone stad, waar echter niet veel te zien valt. Als opvallend vermeldt Hartmann
dat er veel fruit in de stad te zien is. Hun bede aan de classis is vergeefs: er wordt
meegedeeld dat men te veel uitgaven voor de eigen gemeente heeft. Via Vianen en
Utrecht, waar Hartmann en de zijnen de Domkerk en professor Gisbert Voetius
bezoeken, keren zij op 15 augustus in Amsterdam terug. Utrecht was hun goed
bevallen, want bij de eerstvolgende gelegenheid, op 20 augustus, maken zij een
uitstapje van twee dagen om boeken te kopen, de stad te bekijken en verschillende
mensen te ontmoeten.
Begin oktober17 gaat Hartmann alleen over het Haarlemmermeer naar Leiden en
vandaar naar Den Haag. Daar wijdt hij veel ruimte aan de beschrijvingen van
verschillende paleistuinen, bezoekt Huis Ten Bosch, waarvan hij het interieur
uitgebreid beschrijft, en bezoekt hij ook het Binnenhof, waar hij de jonge prins
Willem III van een afstandje ziet.
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De laatste steden die Hartmann voor zijn vertrek naar Engeland bezoekt, zijn Gouda
(16 oktober), Rotterdam (16-19 oktober) en Brielle. In Gouda bezoekt hij de
St.-Janskerk en vermeldt specifiek de gebrandschilderde ramen en het orgel. In
Rotterdam wijdt hij zich vooral aan brieven aan kennissen en aan de voorbereidingen
voor de tocht naar Engeland. In Brielle lijkt het besproken schip zonder hem weg te
gaan, maar als Hartmann met moeite aan boord komt, blijkt dat de kapitein het schip
alleen gunstiger wilde aanleggen in afwachting van betere wind en getij. Uiteindelijk
vaart Hartmann op 23 oktober uit.

Sternberg

Het dagboek van de gebroeders Sternberg wijkt in veel opzichten af van de beide
eerder besproken dagboeken. Allereerst is het niet één geheel, maar bestaat het
feitelijk uit vier afzonderlijke, samengevoegde dagboeken. De folia ff. 2r-18v betreffen
een in het Latijn gesteld verslag over de reis in de Nederlanden tussen 11 mei en 19
juni 1663 en de aansluitende reis van 20 juni 1663 naar Engeland. In het verslag
ontbreekt het deel 3-19 juni 1663, dan is nog
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20-23 juni beschreven en verder is het niet voltooid. Folia 19r-20v zijn leeg gelaten.
Folia 21r-41v betreffen een in het Tsjechisch geschreven verslag van de periode 9
juni-2 juli 1662. Dit deel betreft de reis vanuit het ouderlijk kasteel in Zelená Hora
nabij Nepomuk in Zuidwest-Bohemen naar Leuven om daar te gaan studeren. Folia
42r-42v zijn leeg. Folia 43r-87r betreft een in het Tsjechisch gesteld verslag over de
eerder aangegeven periode vanaf 11 mei 1663, maar loopt door tot 10 oktober 1663.
Na 9 juli (fol. 83r) is voor enkele dagen alleen in telegramstijl kort wat aangegeven,
kennelijk voor latere bewerking. Het deel over de Nederlanden is genoteerd op de
folia 43r-72v (11 mei-19 juni 1663). De rest van dit deel betreft een verblijf in
Engeland en op de terugweg in Frankrijk. Het grootste deel is het laatste, de folia
88r-197r en betreft een in het Tsjechisch geschreven verslag over de periode 10
oktober 1663 t/m 22 november 1664, toen de gebroeders vanuit Frankrijk via Italië
terugkeerden naar Zelená Hora.
Het Tsjechische verslag is geschreven in de derde persoon, mogelijkerwijs door
de in het Latijnse verslag vermelde dienaar Taborský. De schrijver refereert steeds
aan de ‘páni hrabata’ (heren graven). Het Latijnse verslag is in de eerste persoon
meervoud, van een andere hand en geschreven door een van de gebroeders zelf,
hoogstwaarschijnlijk de oudste broer Wenzel.18 We hebben hier met een uniek geheel
te maken, waarbij er deels twee verslagen over een identieke reis worden gegeven
(11 mei t/m 2 juni 1663).
Voor een deel bezoeken de gebroeders Sternberg dezelfde steden als bijna 65 jaar
eerder Brtnický bezocht. Ze reizen vanuit Leuven op 11 mei 1663 naar Brussel, waar
ze drie dagen blijven, gaan dan verder naar Namen (Namur, 14 mei), per boot over
de Maas via Hoei (Huy) naar Luik (Liège, 16-17 mei). Vanuit Luik gaat de reis via
Tongeren naar de Cisterciënzer abdij van Herkenrode, waar ze een week blijven om
de bebloede hostie te zien en de processie van Sacramentsdag op 24 mei mee te
maken. Dan gaat de reis via Hechtel, Lommei en Eersel naar Den Bosch (26 en 27
mei), waar ze voor het eerst een stad in Staatse, dus calvinistische handen bezoeken.
Op 27 mei varen ze per boot via Loevestein naar Gorcum en via Vianen naar
Utrecht. Omdat de nacht valt, overnachten ze in de Bemuurde Weerd, destijds een
aparte gemeente vlak bij Utrecht, 's Anderendaags bekijken ze Utrecht om nog
diezelfde dag per trekschuit verder te gaan naar Amsterdam, waar zij een paar dagen
blijven (28-31 mei). Daarna maken ze een korte rondreis door Holland: Purmerend,
Hoorn en Enkhuizen (31 mei), Alkmaar (1 juni), Assendelft en Haarlem (2 juni),
Leiden (3 juni) om dan weer een paar dagen in Den Haag te blijven (3-6 juni). Via
Delft en Rotterdam gaan ze naar Dordrecht (6 juni), om van daaruit per schip naar
Geertruidenberg te gaan (7 juni) en dan over land verder via Breda naar Roosendaal,
waar zij op weg naar Antwerpen overnachten.
De reis gaat de volgende dag via Bergen op Zoom en Kapellen verder naar
Antwerpen, waar zij tot 10 juni blijven om de stad te bekijken. Met een tussenstop
om te overnachten in Mechelen komen de heren op 11 juni weer in
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Brussel aan, waar ze twee dagen blijven. Via Asse gaat de reis dan over Aalst
(overnachting 13/14 juni) naar Gent, waar ze de stad in een dag bezichtigen om de
volgende dag (15 juni) naar Brugge te gaan. Ook daar overnachten ze en gaan dan
via Oostende (16/17 juni) langs de kust over Nieuwpoort (17 juni) en Duinkerken
(Dunkerque, overnachting) en Grevelingen (Gravelines) naar Calais om daar op 19
juni 1663 scheep te gaan naar Engeland.
De gebroeders Sternberg vermelden expliciet de reisgidsen die zij gebruikten. Dat
is in de eerste plaats de hierboven vermelde beschrijving van de Nederlanden van
Guicciardini, ditmaal de Latijnse editie die voor het eerst uitkwam in 1613. Wenzel
van Sternberg verwijst in zijn reisbeschrijving zelfs meermalen naar de exacte
bladzijde, waar hij de informatie vandaan heeft. Verder is er de beschrijving van de
Nederlanden van de Leidse spraakleraar Jean Nicolas de Parival, Les Délices de la
Hollande die voor het eerst uitkwam in 1651 en nadien in verschillende talen in
steeds bijgewerkte edities heruitgegeven werd. De Latijnse beschrijving wijdt meer
aandacht aan ontmoetingen en monumenten, terwijl de Tsjechische beschrijving
meer aandacht schenkt aan alle plaatsen die onderweg worden gepasseerd en in de
Latijnse beschrijving vaak zijn weggelaten.
Net als Brtnický beklimmen de gebroeders Sternberg systematisch kerktorens en
stadhuistorens in alle steden waar zij komen. In de Latijnse beschrijving wordt ook
duidelijk waarom: om een goed beeld van de bouw en plattegrond van de stad te
krijgen en te zien hoe vestingwerken zijn aangelegd. Vooral de vestingwerken van
Den Bosch krijgen speciale aandacht en worden in de Latijnse tekst uitgebreid
beschreven. Anders dan Brtnický zijn de gebroeders Sternberg zeer devoot en
bezoeken vrijwel elke dag de mis, een gewoonte waar zij ook in de Republiek niet
van afwijken. Opvallend is dat de Tsjechische tekst aanzienlijk negatiever en feller
is jegens calvinisten dan de Latijnse, al betreurt ook Wenzel duidelijk dat de
katholieken in het noorden een onderdrukte minderheid zijn. Een aardige illustratie
van dit verschil is dat Wenzel in zijn Latijnse verslag vermeldt dat de broers op 30
mei uit pure nieuwsgierigheid een deel van de protestantse kerkdienst in de
Amsterdamse Nieuwe Kerk bijwoonden, terwijl de schrijver van het Tsjechische
dagboek niet beter weet dan dat de heren boeken waren gaan kopen. Ook de
interpretatie van de befaamde Amsterdamse gast- en tuchthuizen wijkt nogal af. Het
Latijnse verslag legt de nadruk op het systeem van verzorging en - in geval van de
tucht- en rasphuizen - heropvoeding, terwijl het Tsjechische verslag aan de ene kant
uitgebreid het karige eten en de bestraffing en anderzijds het mooie uiterlijk van deze
inrichtingen schildert.
Van alle bezochte plaatsen maakte Amsterdam duidelijk de meeste indruk en dan
vooral het nieuwe stadhuis dat ook hier als achtste wereldwonder wordt vermeld.
Een goede tweede is Antwerpen. Anders dan Brtnický en Hartmann maken de
gebroeders Sternberg vrijwel geen contact met de gewone bevolking. Zij spreken
vrijwel uitsluitend met priesters, kloosterlingen en verder met de
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uitbaters van logementen. In dit opzicht zijn zij het modernst van de besproken
reizigers.

Het beeld van de Nederlanden
Voor onze reizigers viel uiteraard dat op wat anders was dan zij gewend waren. De
Nederlandse steden zijn dicht bevolkt, maar licht, met brede en geplaveide straten
en hoge huizen van baksteen. De Sternbergs vermelden niet voor niets apart dat Luik
maar weinig geplaveide straten en vooral huizen van hout had! Het vervoer is met
wagen, boot en trekschuit goed geregeld. Openbare instellingen zijn schoon, zelfs
de gewone herberg In de stad Leiden, waar de broers Sternberg bij gebrek aan beter
in Den Haag moesten logeren, was schoon en goed.
Vooral de situatie van het platteland was heel anders dan onze reizigers gewend
waren. Onderweg van Utrecht naar Amsterdam vallen de vele landgoederen langs
de Vecht op. Hartmann en de Sternbergs vermelden expliciet dat deze huizen veelal
aan gewone burgers en kooplui toebehoren. Dorpen liggen ordentelijk langs kanalen
en zijn meestal van baksteen gebouwd. Boerderijen zijn als kleine kasteeltjes door
vaarten omgeven, van steen gemaakt en groot. Het vee is welvarend en staat er goed
bij. Het blijkt bij herhaling mogelijk om onderweg in plattelandsherbergen een
behoorlijke overnachting te krijgen, al beklaagt Hartmann zich wel over de gebrekkige
Latijnkennis in het Brabantse, waar zelfs de vroedschap nauwelijks iets anders dan
Nederlands spreekt.
Alle drie de dagboeken gaan uitgebreid in op de Amsterdamse weeshuizen,
rasphuizen en spinhuizen. Weeshuizen bestonden elders eveneens, maar waren
kennelijk in Amsterdam beter georganiseerd. De wezen hebben uniforme en schone
kleding, krijgen vastgestelde rantsoenen. De gulle gevers doen dit deels anoniem.
Gasthuizen zijn op soortgelijke wijze georganiseerd. Tot verbazing van de reizigers
zijn ook de tuchthuizen zo ingericht dat de arbeid er weliswaar zwaar is, maar dat
de onvrijwillige bewoners verzorgd worden.
Tot op zekere hoogte zijn de drie reisverslagen ook getuigen van de
Noord-Nederlandse religieuze tolerantie. De joden kunnen in Amsterdam wonen en
hebben er hun synagoge. De lutherse kerk tracht zich weliswaar aan te passen aan
de heersende calvinistische religie, maar heeft haar eigen gebouwen. En zelfs voor
de strengkatholieke Sternbergs is het geen enkel probleem om in elke
Noord-Nederlandse stad die zij aandoen de katholieke mis te bezoeken, al moet dat
in Leiden met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Van de reisverslagen gaat alleen
dat van Hartmann op de Nederlanders zelf in. Hij verbaast zich over hun
ongedwongenheid, maar beschouwt hen vaak ook als onbeleefd. Prijzen vindt hij
vaak aan de hoge kant (vooral in Zeeland) en te hoog voor het
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gebodene. Daar staat tegenover dat alles schoon is en het eten meestal van goede
kwaliteit is.
Er is dus kennelijk in vier eeuwen weinig veranderd. Toeristen die naar de Lage
Landen komen, bezoeken nog altijd vooral de grote Vlaamse, Brabantse en Hollandse
steden. Het beeld van de Nederlanden wordt vooral bepaald door Brussel, Antwerpen
en Gent in België, Amsterdam, Den Haag, Leiden en de Noord-Hollandse steden in
Nederland. Nog altijd vallen de goede verbindingen en wegen op en natuurlijk het
alom tegenwoordige water. Vooral Noord-Nederlanders worden nog altijd beschouwd
als ‘te direct’ om niet te zeggen onbehouwen. Het enige wat wellicht wel veranderd
is, is dat er niet meer zo nadrukkelijk door toeristen wordt gesteld dat de straten
opvallend schoon zijn.
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Luisteren naar het volk is Antwerpen maken.
Over Stad aan de stroom van Ivo Michiels
Herbert van Uffelen
Universiteit van Wenen
Samenvatting:
Ivo Michiels' ode aan Antwerpen, die uiteindelijk een definitieve plaats
kreeg in deel drie van Journal brut, Vlaanderen, ook een land (Michiels
1987), werd voor het eerst in 1965 gepubliceerd. De tekst verscheen
destijds als inleiding bij Antwerpen - Stad aan de stroom, een fotoalbum
van Filip Tas. Later werd de tekst nog eens uitgegeven en wel in Luister
hoe dit beeld hoe die lijn hoe die kleur hoe dit vlak luister uit 1979. In dit
laatste boek heeft Michiels, de belangrijkste Vlaamse auteur van
experimentele taallandschappen, een verzameling teksten opgenomen die
‘een dialoog van kunsttaal tot kunsttaal willen zijn’. Welke rol Michiels’
ode aan Antwerpen in dit kader speelt, zal in deze bijdrage worden
onderzocht.
Vlaanderen, ook een tand (Vlámsko je laky zemĕ), óda na Antverpy Iva
Michielse, která se nakonec doĕkala definitivního umístĕní ve třetím dílu
cyklu Journal brut, byla poprvé publikována v roce 1965. Text vyšel tehdy
jako úvod k albu fotografií Filipa Tase Antwerpen - Stad aan de stroom
(Mĕsto nadproudem). Pozdĕji byl vydán ještš jednou, a to v Luister hoe
dit beeld hoe die lijn hoe die kleur hoe dit vlak luister (Poslechni, jak ten
obraz, jak ta čára, jak ta barva, jak ta plocha, poslechni) z roku 1979. Do
této poslední knihy zahrnul Michiels, nejvýznamnĕjĕí autor
experimentálních jazykových krajin, soubor textů, které chtĕjí být ‘dialogem
umĕlého jazyka s umĕlým jazykem’. Tento příspĕvek se snaží zkoumat,
jakou roti v této souvislosti hraje Michielsova óda na Antverpy.

1. Inleiding

Tas 1965

Het is onmogelijk een literaire stad te ‘schrijven’ zoals ze werkelijk is. Een literair
product is nooit meer dan een weergave van een heel beperkt aantal, deels zeer
subjectief gekozen en vertekende, details. Uiteraard zal iedereen proberen zijn of
haar stad in kwestie zo te beschrijven dat hij niet meer verward kan worden met een
andere stad. Toch zal het verhaal nooit het sluitende, alomvattende karakter van een
definitie krijgen. Vanzelfsprekend heeft de literaire werkelijkheid iets te maken met
de bestaande werkelijkheid, anders zou ze onherkenbaar zijn. Maar het is en blijft
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altijd een constructie die tegen de achtergrond van andere (al dan niet literaire)
representaties bemiddelt tussen dat wat we geneigd zijn realiteit te noemen en
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dat wat we als het imaginaire beschouwen (Alker 2005: 21, 39; Iser 1991: 4). Literaire
teksten spiegelen altijd, direct of indirect, een of meer discoursen, een of meer
verhalen (Alker 2005: 40). Ze variëren het bekende, respectievelijk het bestaande en
nemen de lege plekken in een discours op om een nieuwe wereld te creëren (Alker
2005:40)1.
Tijdens de constructie van een literair oord spelen selectie en vertekening dus op
twee niveaus. Ten eerste op het niveau van de representatie van de werkelijkheid en
ten tweede op het terrein van de relatie met het intertekstuele of intermediaire discours.
Niet de al dan niet adequate weerspiegeling van de werkelijkheid, niet de mimesis,
maar de diegesis, het spiegelende, verschuivende, herhalende en of veranderende
vertellen, staan bij de beschrijving van een literair oord centraal2.
Literaire informatie is ‘van een andere orde’ dan die uit een encyclopedie (Bernlef,
geciteerd in: Brems 1991: 12). Literatuur vertaalt het bekende ‘in het onbekende’
(ibidem). Natuurlijk staan literaire oorden voor iets (vandaar dat ze vaak en
gemakkelijk als symbolen kunnen worden geïnterpreteerd (Alker 2005). Maar
literatuur schrijft zich los van de werkelijkheid om een perspectief te bieden op dat
wat niet meteen zichtbaar is, niet meteen begrijpelijk kan worden gemaakt. De kracht
van een literair landschap, een literair oord, een literaire stad, ligt niet in de kopie,
niet in de afbeelding van iets, het zicht op iets, maar in het inzicht dat door de literaire
tekst geboden wordt. Auteurs maken gebruik van het bekende om de deur naar het
onbekende te openen, om het onzegbare bespreekbaar te maken.
Er is dus een duidelijk verschil tussen de manier waarop we ons in de werkelijkheid
bewegen en de manier waarop wij ons in de literatuur oriënteren. In het eerste geval,
in de werkelijkheid dus, proberen we uit een overvloed van informatie een beeld te
construeren dat rekening houdt met de belangrijkste feiten, kenmerken en relaties.
Als we dat niet zouden doen, zouden we nooit een drukke straat kunnen oversteken.
In een roman is een gevaarlijke straat echter nooit echt gevaarlijk. Zelfs als we niet
opletten, zal ons in een roman nooit echt iets gebeuren. Een gevaarlijke situatie in
een roman maakt ons in eerste instantie bewust van het feit dat het leven als dusdanig
gevaarlijk is. Literatuur creëert dubbelzinnige grenzen waaraan zowel de ‘echte’
werkelijkheid als ook de ‘werkelijkheid achter of naast of voor de werkelijkheid’
zichtbaar en ervaarbaar worden.

2. Luisteren zonder geheugen

Tas 1965: foto 3
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In wat nu volgt zou ik dit willen illustreren aan de hand van een tekst die Ivo
Michiels voor het eerst in 1965 als inleiding bij Antwerpen - Stad aan de stroom,
een fotoboek van Filip Tas, publiceerde.3 Het boek van Tas is geen
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traditionele reisgids en geen typisch toeristisch fotoboek. De foto's die Filip Tas in
dit boek heeft verzameld, lijken willekeurig, uitermate subjectief gekozen. Niet dat
de traditionele motieven ontbreken, de kathedraal, Brabo, de grote markt, de put van
Quinten Metsijs, ze zijn allemaal aanwezig. Maar de foto's zijn heel bijzonder. Het
lijkt wel of de motieven die worden getoond, van geen belang zijn. Metsijs' put staat
helemaal op de achtergrond, Brabo en de kathedraal lijken op één plek te staan, enz.
De foto's van Tas bevestigen wat in het voorgaande over de literaire stad, het literaire
oord werd gezegd. Ze tonen dat het in de kunst niet alleen om een subjectieve selectie
en een persoonlijke presentatie van de werkelijkheid gaat, maar ook om het spiegelen,
reflecteren en het vervreemden van een discours. Wat dit betreft, is de eerste foto in
het boek heel belangrijk.

Tas 1965: foto 1

Tas toont hier het beeld van Minerva van Mascherini dat in Antwerpen op het
wandelterras langs de Schelde te zien is, met op de voorgrond jonge en oude,
mannelijke en vrouwelijke wandelaars die komen en gaan. Zij zijn symbool voor het
inzicht dat de kunstenaar in de tweede helft van de twintigste eeuw niet voor het
eerst formuleert4. Het gaat nu eerder om het perspectief. Tas toont bijvoorbeeld dat
tegenstellingen slechts schijnbaar onverzoenbaar zijn. Zelfs Brabo en de kathedraal
van Antwerpen kunnen worden verzoend. De VW, de put van Quinten Metsijs en
de (ondertussen alweer oude) kinderen, ze zijn tegelijk aanwezig!

Tas 1965: foto 39

In zijn inleiding bij het boek van Tas concentreert ook Michiels zich op het tonen
van perspectieven en het ervaarbaar maken van grenzen. Het is geen toeval dat hij
op geen enkele manier de afbeeldingen in het boek toelicht en dat het commentaar
bij de foto's achter in het boek staat. Met de foto's van Tas op zak doet Michiels de
reis van Filip Tas nog eens over.5 In zijn stuk over Antwerpen demonstreert Michiels
dat niet alleen van belang is wat men denkt te weten. Even belangrijk, misschien
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zelfs belangrijker, zijn de ‘gaten’ (Michiels 1987: 270), de witte plekken. Zij zijn
het ‘materiaal waarmee

Praagse perspectieven 5

328
geschreven, waarmee schrijvend herinnerd wordt’ (Michiels 1987: 270). Voor Ivo
Michiels is ‘herinneren’ een constante beweging, een zoeken naar de ruimte tussen
dat wat men zich herinnert en dat wat men zich meent te herinneren, tussen hier en
daar, tussen de ik die zich herinnert en de ik die het resultaat is van de herinnering,
tussen het verleden dat de toekomst bepaalt en het verleden dat nog (herinnerd,
bewust) moet worden. In de tweede alinea van zijn inleiding bij het boek van Filip
Tas schrijft hij:
Dit is het verwarrende aan oude steden: we worden erin geboren als
onmondige eeuwelingen, bestemd voor de toekomst, doch naar mate de
toekomst bezit van ons neemt wordt het verleden klaarder, zwaarder,
machtiger. Dan is het goed soms om afscheid te nemen, weg te gaan. En
weer te keren om straks opnieuw afscheid te nemen. Afscheid en afstand
maken zoveel zichtbaar. De dualiteit van gisteren en nu, de tegenstellingen
die ontelbaar zijn en misschien niet eens tegenstellingen zijn, niet echt.
Afscheid en afstand leren hoe te luisteren met de oren dicht en te kijken
met de ogen gesloten. Het is de wijze manier om veel te zien en veel te
horen. Vooral horen. Sluit de oren en luister naar de stad, en naar de stroom
die met het licht ook de stemmen aanvoert die van overal komen. (Tas
1965: 9)
‘Herinneren’, schrijven met de oren dicht en de ogen gesloten, wil zeggen: zonder
geheugen schrijven. Michiels' woorden hebben geen betekenis, hij zoekt met woorden
naar betekenis. Luisteren met gesloten oren en ogen betekent de aandacht verschuiven
van de zogenaamde feiten naar de stilte tussen de woorden, naar dat wat niet gezegd
wordt, niet kan worden gezegd6.
Als het oog een ruit wordt
Als een traan in het raster drupt
Als het hart door de mazen glipt
Als een diagonaal om een reidans verzoekt
Als de vier hoeken opdrummen naar Exit toe
Als de revolutie over het plein gaat
Als de koning de troon bestijgt
Als de eenvoud om een meervoud vraagt
Als de vluchter zijn achtervolger heeft bijgehaald
wijken de gelederen
worden de rimpelingen meskantig stroomt het bloed kruisgewijs
wordt de kring mathematisch gesloten treedt de strategie aan het licht
is dit papier een slagveld
is iedere trede een knie
ontwaakt de drukkerij
is alle ritme voltooid (Michiels 1979: 54)
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De net geciteerde tekst komt uit de bundel Luister hoe dit beeld hoe die lijn hoe die
kleur hoe dit vlak luister die in 1979 verschijnt. In deze bundel presenteert Michiels
zijn inleiding bij het fotoboek van Filip Tas in een nieuwe context. De tekst krijgt
nu de titel Stad aan de stroom. Door deze nieuwe titel en de plaatsing van het stuk
over Antwerpen tussen teksten over het werk van kunstenaars als Jef Verheyen,
Lucio Fontana, Pierre Alechinski, en Jürgen Schneider verandert de tekst van een
tekst over Antwerpen bij het fotoboek van Tas in een beschouwing over het werk
van deze fotograaf. Plotseling komen we niet meer alleen wat Antwerpen betreft
‘terug en dichterbij’ (De Groene 1980), maar kijken we ook naar het boek van Tas
als naar een open plek tussen een wereld van tekst en foto's die oude en nieuwe
ervaringen ervaarbaar maken.
‘Te vaak heb ik van Antwerpen afscheid genomen om deze stad niet te kennen’
(Michiels 1979: 175), luidt de eerste zin van Stad aan de stroom. De herinnering, de
ruimte om dichterbij te komen vergt dus afstand. Hiermee is de afstand bedoeld die
je leert:
door de oppervlakte heen [te] kijken om zodoende in de verschillende
verschijningsvormen van het leven gemeenschappelijke strukturen,
gemeenschappelijke probleemsituaties te ontdekken. Dan pas kan ook wat
werkelijk verschillend en uniek is zichtbaar worden. (De Groene 1980)
Nog eens, van belang is dus niet de al dan niet juiste weergave van bepaalde feiten:
het gaat om het vertellen. ‘Maar het was dat niet wat ik wilde vertellen. Of ook dat.
Of dit eerst [...]’, schrijft Michiels in Luister hoe dit beeld hoe die lijn hoe die kleur
hoe dit vlak luister (Michiels 1979: 17). Het is niet van belang of dit of dat wordt
verteld. Het gaat om het feit dat er zowel van heel dichtbij als ook van op een afstand
verteld wordt. Door dichterbij te komen en toch afstand te scheppen, toont Michiels
dat verschillen als ‘verschillen’ in wezen identiek zijn. De ene stad is de andere niet:
Een bonte wereld stroomt hier samen, een kleine bonte wereld van
solidairen. Geen verschil van huidskleur, van taal, van leeftijd, van geslacht
of stand verbreekt deze solidariteit met de nacht en de stad. Soms gaat het
er een beetje wild aan toe, soms zijn er scherven, maar zelden is het erg.
Hier wordt geleefd boven afkomst en toekomst en dus is er niets te
verdedigen of aan te vallen. En dus is er ook geen reden tot geweld. Wat
al eens de orde verstoort blijft beperkt tot de individuele uitbarsting van
een temperament, of de ontsporing van wie hier in wezen niet thuishoort.
Voor de grote baldadigheden, of het gangsterisme van de stillen, zijn er
rijker wijken. En mocht de moderne stad, naar al beweerd wordt, tegelijk
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smalle grenspad tussen orde en anarchie, dan schuilt hier het hart van
Antwerpen, in deze verweerde buurt, dit oude en berooide rijk van de
nachtzwervers langs de stroom waar Ieren Grieks dansen en de Vlamingen
Chinees eten. En eten tot de morgen aanbreekt en de kroegen eindelijk
dichtgaan, de jukebox stilvalt, de stemmen zwijgen en een vroege
groentekar zich een weg baant over de resten van nachtelijk verteer. En
over de daken en de kerken opnieuw het licht, het grijze. Dan is het de
beurt aan de andere stad. (Michiels 1979: 178-179)

3. Drie bewegingen
Michiels concentreert zich tijdens het vertellen op drie bewegingen. Ten eerste
deconstrueert hij de polen en toont hij dat ze gedragen worden door de tegenstellingen.
Het hier wordt gedragen door het daar, de kleine stad van de Antwerpenaar door de
grote stad van de diamant en omgekeerd7. Ten tweede toont hij dat alles ambivalent
is:
Handel en kunst? Wie vandaag aan Antwerpen denkt, denkt in andere
termen, ziet een andere veelheid in de eenheid. Ziet, in een decorum dat
afwisselend getuigt van gisteren en spreekt voor morgen, de mens van nu.
En zoekt, zonder grote woorden te gebruiken, zonder te speuren naar
heldhaftigheid of verse glorie voor de toekomst, de echtheid en de
substantie waar die te vinden is: bij het orthodoxe Joodje dat de Wetten
vreest en vrezend niets anders vraagt dan vrede voor de zijnen, bij de
havenarbeider die zijn recht tegen zoveel onrecht in bevochten heeft, bij
de huisjesmelker die arm leeft en toch rijker is dan de rijkste ambtenaar,
bij de portier van het nachtcabaret die meer weet van mens en onmens dan
een romanschrijver, bij de marktkramers die vaak subliemer akteurs zijn
dan de akteurs van de nabijgelegen schouwburg, bij allen die stedeling
zijn en dus Antwerpenaar en als Antwerpenaar, zegt men, van oudsher
vertrouwd met de leus: eerst oom en dan oompjeskinderen. (Michiels 1979:
180-181)
Dat dit zelfs voor verleden en toekomst geldt, maakt Michiels in de letterlijke
betekenis van het woord be-grijpelijk, tastbaar dus, door te tonen dat wat is gebeurd
nog moet komen en dat wat komt al is geweest. Enerzijds moet de stad van vroeger
herontdekt worden en anderzijds blijkt de geschiedenis toch de toekomst te bepalen.
Ten derde geeft Michiels zijn absolute positie als allesbepalende subject op. Hij toont
dat de mens een ik is dat zich ‘onderscheidt’ (Michiels 1987: 264) door zich enerzijds
sprekend, schrijvend te identificeren en anderzijds te ‘ver-antwoorden’. Michiels
onderscheidt zich van en identificeert zich met verschillende steden. Hij verwoordt
zowel de stad ‘van de grote en minder grote historici’ (Michiels 1979: 180), als de
stad van de ‘verbeelding’ (Michiels 1979: 180), zowel ‘het gewone Antwerpen’
(Michiels 1979: 183), als de stad van de ‘toerist van één dag’ (Michiels 1979: 184),
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181), zowel de stad van de ‘adolescent’ (Michiels 1979: 190) als de stad van het
kind:
Negen keer op tien wordt dit eerste ogenblik van thuis-komen een terugblik
op jaren, een flits van herinneringen en mogelijk wel honderd herinneringen
in één flits. [...] (Michiels 1979: 189)
Door de lezer met al deze beelden te confronteren toont de humanist Michiels dat
het hem uiteindelijk niet alleen om zijn stad gaat, maar - net als Filip Tas met zijn
foto van Minerva - om de stad van ‘de mens van morgen en nu’ (Michiels 1979:
190).

4. Uit de vaartijd
In 1987 publiceert Michiels zijn inleiding voor de

derde keer. Stad aan de stroom verschijnt nu als onderdeel van Michiels’ Journal
brut. Het stuk krijgt een centrale plek als derde hoofdstuk van Vlaanderen, ook een
land, deel drie van Journal brut. De essays over kunst ontbreken. Ze zullen pas een
aantal jaren later geplaatst worden in deel zeven van Journal brut. Op het einde van
de jaren tachtig wordt de tekst uit 1965 dus nog eens in een nieuwe context
gepresenteerd. En niet alleen dat: het oorspronkelijke verhaal over Antwerpen heeft
weer een andere titel. Het heet nu Uit de vaartijd: Stad aan de stroom, een lied. De
tekst over Antwerpen, die zich in 1979 als tekst over een kunstenaar had ontpopt,
wordt nu definitief als luistertekst, als lied gepresenteerd en passend ingeleid met
een variant van Heines ‘Die Grenadiere’8:
He, soldenier, waar kom je vandaan?
Ik kom uit Frankrijk, daar ben ik vandaan.
Wat zal je hier doen?
Met m'n speer tussen je ribben prikken, petit Flamand,
met m'n speer tussen je ribben prikken, dat zal ik doen.
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He, soldenier, waar kom je vandaan?
Ik kom uit Oostenrijk, daar ben ik vandaan.
Wat zal je hier doen?
Je gauw andere maniertjes leren, dumme Flame,
Je gauw andere maniertjes leren, dat zal ik doen.
He, soldenier, waar kom je vandaan?
Ik kom uit Spanje, daar ben ik vandaan.
Wat zal je hier doen?
Je voor de Heilige Vierschaar brengen, caramba Flamenco,
je voor de Heilige Vierschaar brengen, dat zal ik doen.
He, soldenier, waar kom je vandaan?
Ik kom uit Holland, daar ben ik vandaan. Wat zal je hier doen?
Je prompt bij de tong pakken, taalloze Vlaming,
je prompt bij de tong pakken, dat zal ik doen.
He, soldenier, waar kom je vandaan?
Ik kom uit Pruisen, daar ben ik vandaan.
Wat zal je hier doen?
De lont aan je kont steken, freche Flame,
de lont aan je kont steken, dat zal ik doen.
He, soldenier, waar kom je vandaan?
Ik kom uit 't pauselijke Rome, daar ben ik vandaan.
Wat zal je hier doen?
De geuzen ter kerke voeren, Fiammingo mio,
de geuzen ter kerke voeren, dat zal ik doen.
He, soldenier, waar kom je vandaan?
Ik kom uit Vlaanderen, daar ben ik vandaan.
Wat zal je hier doen?
Met je feesten en om je huilen, hopeloze Vlaming,
met je feesten en om je huilen, dat zal ik doen.
(Michiels 1987: 73-74.)

Waarom er gefeest moet worden, waarom gehuild, wordt niet gezegd. Het zijn de
gaten in Michiels' werkelijkheid in woorden en de steeds verschuivende relatie met
de intertekstuele context die het ‘feesten en het huilen’ mogelijk moeten maken9.
Direct ingeleid wordt de tekst uit de vaartijd als volgt:

Praagse perspectieven 5

333
En die morgen in het café Locarno, de Keyserlei, lees ik het stuk nog eens
over, niet dat van het autootje10, ook niet het lied van de soldenier, ik lees
de tekst van het lied dat zoveel vroeger uit mijn pen is gevloeid en
misschien hoe-kom-ik-erbij iets te maken heeft met het lied van de
grenadieren in de Russische vlakten en met het veeweetje in de
Nationalestraat en met Paul van Ostaijen misschien, met dit en alles samen,
op deze of gene niet te verklaren/niet te achterhalen manier.
(Michiels 1987: 81).
Hieruit blijkt nog eens dat het Antwerpen van Michiels leeft van de verbanden met
andere teksten. Michiels toont dat teksten, net als tegenstellingen, ook dan iets met
elkaar te maken kunnen hebben als ze op het eerste gezicht niets met elkaar te maken
(lijken te) hebben.

5. Vlaanderen, ook een land
Hoewel een Belg de titel Vlaanderen, ook een land , de naam van het boek waarin
Michiels zijn tekst over Antwerpen uiteindelijk zijn plaats geeft, op het eerste gezicht
misschien als vraag zal interpreteren, is de titel met zekerheid affirmatief bedoeld.
Vlaanderen en Antwerpen zijn voor Michiels geen gewone oorden. Het zijn literaire
oorden, woordruimtes: ‘Taak en Teken’ (Michiels 1987: 312), een ‘hiëroglief op rots
van glas’ (Michiels 1987: 312). Vlaanderen is voor Michiels een woord voor ‘de
geur van feest en gebak [...] met de geur van hoger leven’ (Michiels 1987: 145), voor
‘jubel en [...] doodsklok samen’ (Michiels 1987: 39), voor ‘noord en zuid’ (Michiels
1987: 108) en dat geldt ook voor Antwerpen11. Michiels schrijft literaire oorden als
liminale ruimtes waarin waarheid en leugen, werkelijkheid en fantasie, verleden en
toekomst, hier en daar elkaar ontmoeten. Vlaanderen en Antwerpen zijn namen voor
de ‘meervoudige geboorte, van [...] ja en neen, plus en min, herkomst en toekomst’
(Michiels 1987: 25). Op de grens van tegenstellingen die eigenlijk geen tegenstellingen
zijn, formuleert en herformuleert Michiels zijn positie, onderscheidt hij, verantwoordt
hij zich op de ‘schrijfspiegel’ (Michiels 1987: 271). Zoals Antwerpen niet zomaar
een stad is - het is ‘nog zoveel’ (Michiels 1987: 96) -, is Vlaanderen niet zomaar een
woord voor een land. Vlaanderen en Antwerpen zijn niet meer en niet minder dan
‘de naam, de plek van je eerste, je begin-geboorte’ (Michiels 1987: 24).

6. Slotwoord
‘Luisteren naar het volk is Egypte maken’, luiden de bijna laatste woorden van het
hoofdstuk uit Vlaanderen, ook een land dat hier ter discussie stond. (Michiels 1987:
101), ‘Ze lagen op het tapijt voor het bed’ (Michiels 1987: 102), schrijft Michiels.
Toen hij ze ‘opraapte zwegen ze’ (Michiels 1987: 102), lezen
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we verder. Michiels lijkt hier te suggereren dat hij niet zou weten wat ‘luisteren naar
het volk is Egypte maken’ wil zeggen. Maar dat lijkt maar zo. Luisterend naar het
volk heeft hij ook Antwerpen gemaakt. Michiels, die zoals de joden Egypte, zijn
geboorteland heeft verlaten, herhaalt, verschuift en spiegelt het afscheid met zijn
verhalen. Met dit herhaalde afscheid schept hij enerzijds afstand terwijl hij anderzijds
steeds dichterbij komt. Luisterend naar het volk, maakt Michiels Vlaanderen,
Antwerpen ‘ruim en zonder grens’ (Michiels 1987: 84). Zijn woorden hebben hun
betekenis niet in pacht.12 Hij schrijft niet óver Antwerpen, maar óm Antwerpen, om
de ruimte die ontstaat in en door de tekst. Zo brengt hij zijn Antwerpen net als zijn
oeuvre ‘tot bestaan’ (Michiels 1987: 312) in de plaats van ‘tot staan’ (Michiels 1987:
312).
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Eindnoten:
1 ‘Die jeweilige Ortsdarstellung aktualisiert einen Diskurs, der von kollektiven Topoi des Ortes
ebenso geprägt ist, wie von literarischen Normen der Beschreibung. Die Ortsdarstellung entsteht
in der Auseinandersetzung mit beiden, gelangt aber durch die Aktualisierung, Neubewertung
und Negation bestimmter Elemente beider zu einem Status, der das Fortschreiben
selbstbeztiglicher Diskursketten übersteigt. Der beschriebene Ort offenbart bestimmte Aspekte
seiner selbst. deren Gegenwart in der Beschreibung nicht auf den singulären Akt der
Beschreibung zurückgeführt werden kann, aber auch nicht aus dem Kontext des Diskurses
ableitbar ist. Die Ortsbeschreibung erhält die Individualität, die wir dem Ort zugeschrieben
haben, eben im Zusammenhang mit bestehenden Inhalten, Formen und Normen.’ (Alker 2005:
40)
2 ‘Literatuur kent geen vaste grenzen, geen zeker fundament en geen heldere identiteit’, schrijft
Arianne Baggerman. (Baggerman 2007: 4)
3 Michiels werd geboren in Mortsel, een buurgemeente van Antwerpen.
4 Raymond Federman zegt in dit verband: ‘Die Vorstellungskraft ist nicht tot. Tot ist eher die
alte Vorstellung, dass Literatur einen Schöpfer haben und originell sein muss, um zu sein.
Gegenwartsliteratur arbeitct in ihrer selbstreflexiven plagiaristischen Weise auf eine
Non-Repräsentation und Non-Expression hin’. (Geciteerd in: Barthes e.a.)
5 Michiels is een ‘Nachreisender’ (Alker 2005: 17, 38).
6 In dit verband zegt Gilles Deleuze: ,Das Buch ist aus Worten und aus Schweigen gemacht. [...]
es gibt nur eine Geschichte des Worts. Ich denke, dass es nur eine einzige Geschichte gibt, die
der Stille. Das Wort erzählt sie, indem es die Stille bricht. Vielleicht ist das Wort wie eine
Verwundung der Stille, etwas, das ausbricht und durch die Verwundung es der Stille gestattet,
gesagt zu werden, zu sprechen und zu erzählen. Nicht das Buch ist in der Welt, sondern die
Welt ist im Buch [...]. Ein Buch ist, entgegen einem fest verwurzelten Glauben, kein Bild der
Welt. Es bildet mit der Welt ein Rhizom. Es gibt eine aparallele Evolution von Buch und Welt,
wobei das Buch die Deterritorialisierung der Welt sichert, die Welt aber eine Reterritorialisierung
des Buches bewirkt, das sich seinerseits selber in der Welt deterritorialisiert. Es gibt keinen
Unterschied zwischen dem, wovon ein Buch handelt, und der Art, in der es gemacht ist. Deshalb
hat ein Buch auch kein Objekt.’ (Gecit. in: Barthes e.a.)
7 Het stuk over Antwerpen heeft nu vijf hoofdstukken: ‘Te vaak heb ik van Antwerpen afscheid
genomen [...]’; ‘Dit is het beeld van de vreemdeling [...]’; ‘De grote en minder grote historici
die in de loop der tijden over Antwerpen hebben geschreven’ (hier ontbreekt de nummering
maar uit Vlaanderen, ook een land blijkt dat dit het derde hoofdstuk is; ‘Het gewone Antwerpen
[...]’ en ‘Het kan gebeuren, dat wat we jarenlang lelijk en smakeloos hebben gevonden [..]’.
8 Zie hiervoor: Michiels: 1979: 78, 81. Het Duits dat in Nederlandstalige boeken wordt geschreven
of geciteerd is opvallend slecht, In Vlaanderen, ook een land geldt dit niet alleen voor het Duits
in het geciteerde lied (‘dumme Flame’, ‘freche Flame’), maar ook voor het citaat van Heine,
waar ‘Michiels’ de accusatief gebruikt in plaats van de nominatief. Hij schrijft ‘und den Kaiser,
den Kaiser gefangen’ in plaats van ‘und der Kaiser, der Kaiser gefangen’. Misschien is hier een
taak weggelegd voor Duitstalige Neerlandici?
9 Zie hiervoor ook het citaat van Octavio Paz, dat Michiels zijn hoofdstuk als motto meegeeft:
‘ville inventée et maïtresse, néanmoins, d'une réalité plus durable que celle des pierres. Celle
des paroles’ (Michiels 1987: 71)
10 Op het net geciteerde lied van de soldenier volgt een fascinerend verhaal over een ‘ongeval’,
of beter een ontmoeting van een veeweetje (is dat de VW op de foto uit het boek van Tas?) met
een Jaguar, van een ‘proleet’ (Ibid.: 79) met een ‘beest’ (Michiels 1987: 79) in de Antwerpse
Nationalestraat.
11 Het Vlaanderen van Michiels heeft duidelijk iets van het in het metafysische geankerde spel
met woorden van Van Ostaijen. Maar het gaat Michiels niet alleen om de ‘extase’ (Michiels
1987: 285). Als tuin van woorden is Vlaanderen, net als Antwerpen, voor Michiels tegelijkertijd
ook zijn ‘Tuin’ (Michiels 1987: 24), zijn paradijs.
12 ‘Lesen heisst heute nicht mehr, sich zu unterwerfen, bestimmten Regeln der Logik und Semantik
zu gehorchen, als wenn man Bedeutung aufnähme (wie Nahrung); Lesen heisst heute, dass wir
lernen müssen, einen Text zu lesen, um ihn mit Bedeutung zu fullen, um diesem Text Bedeutung
zu geben’, zegt Raymond Federman (Gecit. in: Barthes e.a.).
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Kosmopolitisme in hedendaags Nederlands proza.
Representaties hiervan in de romans Phileine zegt sorry van R.
Giphart en De asielzoeker van A. Grunberg
Lucie Sedláčková
Karelsuniversiteit Praag
Samenvatting
Het concept van het kosmopolitisme kent en lange ontwikkeling: van de
Griek Diogenes via de toonaangevende morele theorieën van de Stoïcijnen
tot de globale ethiek van Immanuel Kant. Vooral in de twintigste eeuw
wordt veel aandacht aan dit fenomeen gewijd: velen geloven dat de tijd is
gekomen dat het wereldburgerschap in praktijk kan worden gebracht. Deze
bijdrage gaat na of we ook in twee recente Nederlandse romans, Phileine
zegt sorry van Ronald Giphart en De asielzoeker van Arnon Grunberg,
representaties kunnen vinden van dit verschijnsel, en zo ja, om welke
concepten het precies gaat, op welke manieren ze tot uitdrukking komen
en hoe de kijk is op de contemporaine globale samenleving.
Pojetí kosmopolitismu prošlo dlouhým vývojem: od Řeka Diogena přes
velmi vlivné moralní teorie Stoiků až po globální etiku Immanuela Kanta.
Zvláštĕ v dvacátém století je tomuto fenoménu vĕnována velká pozornost,
nebot' mnozi se domnivaji, že nadežel pravý čas, abv bylo svčtoobčanství
uvedeno v praxi. Tento příspĕvek zkoumá, zda také ve dvott současných
nizozemských románech - Phileine zegt sorry (Phileine se omlouvá, 1996)
Ronalda Gipharta a De asielzoeker (Hledač azylu, 2003) Arnona
Grunberga - můzeme vysledovat reprezentace tohoto jevu, a pokud ano,
o jaká pojetí se přesnř jedná, jakým způsobem jsou tyto reprezentace v
dílech ztvárníny a jaký je zde celkový pohled na současnou globalizovanou
společnost.

Naar de wortels van het wereldburgerschap
Het kosmopolitisme is één van de verschijnselen die met de huidige globalisering
gepaard gaan en die het moeilijkst valt te definiëren of specificeren. Vandaag de dag
wordt dit woord in de meest uiteenlopende contexten gebruikt, vaak zonder dat er
duidelijk wordt gemaakt wat er precies mee wordt bedoeld. Een kort overzicht van
de geschiedenis van de actuele staat van de verschillende concepten van
kosmopolitisme kan dus zeker geen kwaad.
De geschiedenis van de term ‘kosmopolitisme’ is even oud als het westerse
filosofische denken. De bekendste theorie van het kosmopolitisme is die die
geformuleerd is door de Griekse Stoïcijnen, die geleidelijk over de rest van het
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Romeinse Rijk werd gespreid. Als we nog verder tegen de stroom van de tijd in gaan,
komen we de naam van Diogenes van Sinope (4de eeuw v.Chr.) tegen, die gewoonlijk
de vader van het wereldburgerschap wordt genoemd, vooral dankzij zijn beroemde
uitspraak: ‘Ik ben een burger van de wereld’. Zijn vorm van kosmopolitisme zag hij
als een kwestie van levenshouding en levenswijze. In dit opzicht was hij vooral een
praktische kosmopoliet: het grote vat op de markt had hij tot zijn woonplaats verklaard
en in de praktijk erkende hij geen speciale band met enige specifieke stad of staat,
leidde hij een leven van extreem individualisme en betoonde hij lak aan sociale
conventies en verplichtingen. Door zijn ascetische levenswijze benadrukte Diogenes
het belang van deugdzaamheid en zelfbeheersing en uitte hij zijn minachting voor
menselijke ondeugd, verdorvenheid, domheid en artificiële sociale structuren. Hij
concipieerde nooit een uitgewerkte wijsgerige theorie, maar omdat zijn levensstijl
op die van een hond (cyn) leek, wordt zijn vorm van wereldburgerschap ‘cynisch
kosmopolitisme’ genoemd. (Dower 2003: 21; Kleingeld 2005: 4)
De term ‘kosmopolitisme’ zelf is gevormd van de Griekse woorden kosmos (wereld,
heelal) en polis (stad) of polites (burger). De idee van het wereldburgerschap werd
voor het eerst geformuleerd en uitgewerkt door de Stoïcijnen. Het Stoïcisme was een
religieus filosofische stroming waarin mensen een deugdzaam leven beoefenden en
bepleitten in overeenstemming met het verstand. Deze stroming had in de klassieke
oudheid een dominante invloed van ongeveer de derde eeuw v.Chr. tot de tweede
eeuw n.Chr. totdat het door het christendom werd vervangen. Het primaire Stoïcijnse
geloof was dat elke burger van een bepaalde stad of staat ook lid, of burger, van een
grotere, fundamentelere gemeenschap was. Dat ze burgers van een stad of staat waren,
was niet meer dan puur toeval, maar de grotere morele gemeenschap was universeel.
Bovendien had dit moreel burgerschap geen politieke consequenties. Deze ethische
theorie betekende ook dat alle mensen moreel respect en waardering waard zijn,
omdat alle mensen een gemeenschappelijke rationaliteit en morele capaciteit delen,
los van hun verschillende politieke, religieuze of andere bijzondere banden. Dit
impliceert dat we alle mensen als onze medeburgers en buren moeten beschouwen
en dat we daarom morele verplichtingen hebben op een hoger niveau dan dat van
onze stad-staat of natiestaat waar we slechts toevallig toe horen. (Dower 2003: 5-6,
22; Kleingeld 2005: 4)
Na de val van het Romeinse Rijk werd het specifieke idee van het
wereldburgerschap over het algemeen lange tijd niet geaccepteerd: het verscheen
opnieuw in de tijd van de Verlichting, werd in de negentiende eeuw weer verdrongen
en kreeg enige gunstige ontvangst in de twintigste eeuw. In de Verlichting is Immanuel
Kant (1724-1804) de filosoof die het meest met het denken over het kosmopolitisme
wordt geassocieerd. Zijn beroemde categorische imperatief heeft sterke gevolgen
voor het al dan niet kosmopoliet-
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zijn. De categorische imperatief ontspringt aan onze eigen rationele capaciteit - hij
wordt ons niet van buitenaf opgelegd. Simpel gezegd, het gaat om een globale ethiek
die van toepassing is op onze verhouding tot elke medemens als een rationeel wezen.
Alle rationele wezens moeten als burgers van maar één morele wereld beschouwd
worden. Dit soort kosmopolitisme sluit echter speciale loyaliteit ten opzichte van
deelgroepen (zoals de eigen staat, de eigen familie) niet uit. Bijvoorbeeld patriottisme
en kosmopolitisme spreken elkaar niet tegen: ze kunnen heel goed hand in hand gaan.
Maar het betekent nog niet dat elke activiteit ten behoeve van de rechten of het welzijn
van onze medewereldburgers ons tot een kosmopoliet maakt. Het kosmopolitisme
is niet een hobby of een kwestie van tijd en geld: het gaat hierbij om de overtuiging
dat alle mensen, in hun hoedanigheid van mensen, een bepaalde gelijke morele status
hebben, een status die aan allen de plicht oplegt het recht, de vrijheid of het welzijn
van allen na te streven. (Dower 2003: 28-29; Kleingeld 2005: 4-7)

De praktische kant van het kosmopolitisme
Later - in de twintigste eeuw - zijn er verschillende concepten van het kosmopolitisme
in aanzienlijke mate naar voren gekomen. Dankzij de voortschrijdende globalisering
heeft het kosmopolitisme de gelegenheid gekregen werkelijkheid te worden en in
praktijk te worden gebracht.
John Tomlinson beschrijft het actuele idee van het kosmopolitisme als het
beschikken over ‘a cultural disposition which is not limited to the concerns of the
immediate locality, but which recognizes global belonging, involvement and
responsibility and can integrate these broader concerns into everyday life practices’
(Tomlinson 1999: 185). Het woord ‘practices’ is hier van eminent belang, want het
is juist de praktische kant van het kosmopolitisme waarop de aandacht in de twintigste
eeuw wordt gevestigd. Tomlinson ontleent zijn vindingen aan Ulf Hannerz als hij
uiteenzet dat kosmopolieten ongebonden in de wereld op pad zijn en de neiging
hebben zich in andere culturen te verdiepen, en verder dat kosmopolitisme in eerste
instantie de bereidheid betekent met een ander om te gaan. Het is een intellectuele
en esthetische houding van openheid tegenover diverse culturele ervaringen, een
zoektocht naar contrasten in plaats van uniformiteit. Echte kosmopolieten moeten
niet verwisseld worden met andere groepen van globaal mobiele mensen, zoals
toeristen, migranten, ballingen, transnationale medewerkers, gastarbeiders, want
deze groepen ontbreekt het meestal aan de noodzakelijke culturele dispositie en
culturele gezindheid. (Tomlinson 1999: 185)
In onze globale wereld wordt de kosmopolitische dispositie als ideaal gepresenteerd:
de culturele visie die het beste past bij de competente morele burger in de zogenaamde
‘global neighbourhood’. Wat noodzakelijk is volgens toonaangevende sociologen
als Anthony Giddens of Ulrich Beck is een houding
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van een breder cultureel engagement: de overtuiging dat men in de wereld als geheel
thuis is, in een wereld waar geen ander is. Waarschijnlijk is het meest verspreide en
besproken concept van kosmopolitisme die idee die uitgaat van een Stoïsch-Kantiaanse
basis: het actief globaal burgerschap1.
In de twintigste eeuw - vooral in de tweede helft - heeft de globalisering
geresulteerd in een bredere kennis van de wereld en een grotere mogelijkheid om op
afstand te handelen. Dit heeft ook een groeiend besef meegebracht dat de universele
morele ethiek die in principe altijd al mensen in de wereld onderling verbond, nu
talrijke en aanzienlijke toepassingen had. Het kosmopolitisme begon men niet als
slechts als een utopisch ideaal van enkelen te beschouwen, maar als een steeds
realistischer gids voor individuele actie van velen. (Dower 2003: 6)
Tegenover dit ethisch kosmopolitisme2 staat een meer praktisch concept, namelijk
dat van het politiek3 oftewel institutioneel4 kosmopolitisme. Dit is gebaseerd op het
denkbeeld dat de politieke structuur van de wereld hervormd moet worden, zodat
staten en andere politieke eenheden onder de autoriteit van enkele supranationale
organen samengebracht worden. (Dower 2003: 27)
Een kosmopolitische staatsinrichting die op het autonomieprincipe berust, moet
dan nieuwe niveaus van verbondenheid vormen, die corresponderen met een steeds
globalere wereld. Over het algemeen gaan deze ideeën vooral van het argument uit
dat problemen als aids, ecologische kwesties en armoede globale problemen zijn en
dus een globale aanpak vereisen.
Vele hedendaagse denkers zijn ervan overtuigd dat het kosmopolitisme
werkelijkheid is geworden. Een vooraanstaande vertegenwoordiger van deze groep
is Ulrich Beek. Volgens hem is kosmopolitisme echt, werkelijk. Maar ook hij maakt
onderscheid tussen verschillende soorten kosmopolitisme. Naast de al genoemde
spreekt hij ook vaak van kosmopolitisering met als tastbaar resultaat: het banaal
kosmopolitisme. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het institutioneel kosmopolitisme
wordt die variant zichtbaar op een concreet, alledaags niveau, waarbij het onderscheid
tussen ons en hen confuus wordt, en dan zowel op nationaal als internationaal vlak.
Het lokale, bekende, vertrouwde, begrensde en stabiele wordt een ruimte van
universele ervaringen, een plaats van ontmoetingen en diffusie, of, mogelijkerwijs,
van anonieme coëxistentie en overlapping van mogelijke werelden en globale gevaren.
(Beek 2006: 9-10)
Beek (2006: 20-21) plaatst deze vorm van kosmopolitisme tegenover het filosofisch
kosmopolitisme, in de Kantiaanse zin. Tegenover het actieve filosofische streven
om een bijdrage te leveren aan de culturele wereld om ons heen, betreft het banaal
kosmopolitisme ook degenen die passief blijven.
Voor Beck is de wereldwijde consumptie een goed voorbeeld van de neveneffecten
van kosmopolitisering. Bovendien is het kosmopolitisme zelf inmiddels al een
handelsmerk geworden: culturele verschillen zijn in de mode
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en worden goed verkocht. Dat zie je in alle domeinen van de alledaagse cultuur: eten,
muziek, kleding, sport etc. (Beek 2006: 40-41).

Vragen rond het kosmopolitisme in de hedendaagse Nederlandse literatuur
Het is zeker de moeite waard te onderzoeken hoe het beeld van het kosmopolitisme
eruitziet in het recente Nederlandse proza. Het doel van mijn onderzoek is na te gaan
of we ook in de werken van hedendaagse Nederlandse schrijvers representaties
kunnen vinden van verschillende actuele concepten van kosmopolitisme zoals ik ze
in het kort hierboven heb geschetst. Ik stel me vragen als: laten de auteurs in hun
werken echt actieve globale burgers optreden? Is het enigszins te zien dat de
personages in een global neighbourhood leven? Op welke manieren zijn ze ethisch
bij de globale wereld betrokken? Welke rol speelt daarin de locatie waarop ze zich
bevinden? Wat houdt de culturele dispositie tot kosmopolitisme van de personages
in? Of is er geen sprake van een echte culturele dispositie en is het schijnbare
kosmopolitisme alleen een uiting van zogenaamde banaal kosmopolitisme?
Voor deze gelegenheid heb ik twee romans gekozen van jonge Nederlandse auteurs:
Phileine zegt sorry van Ronald Giphart (1996) en De asielzoeker van Arnon Grunberg
(2003). Ik gebruik twee boeken die rond de millenniumwisseling tot stand zijn
gekomen en die allebei voor het merendeel buiten Nederland spelen.

Kosmopolitisch decor en banaal kosmopolitisme bij de jonge westerse
generatie
Phileine, de hoofdpersoon van Gipharts roman is een mooi, gezond, jong en intelligent
Nederlands meisje dat voor een paar dagen haar vriendje Max in New York komt
opzoeken. In New York treffen we een bont gezelschap van overwegend Amerikaanse
of Europese mensen aan die allemaal ook mooi, gezond, jong en intelligent zijn. En
wie niet zo is, verdient meteen Phileines harde opmerkingen, bijtende sarcasme en
nietsontziende cynisme.
Het is zeker geen toeval dat Giphart voor de handeling van de roman juist New
York heeft gekozen, zogenaamd de kosmopolitische stad bij uitstek. Ook in het boek
heeft New York de attributen die er gewoonlijk aan worden verbonden. Ten eerste
is het een wereld in het klein: we hebben te maken met een mengsel van westerse
personages, een Argentijnse regisseur, en een Oezbeekse taxichaffeur, de personages
eten in een Oekraïens zowel als een Jiddisch restaurant en Phileine maakt zelfs kennis
met Salman Rushdie. Ten tweede zijn de personages, vooral studenten, artiesten of
mensen van de
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mediawereld genoeg cultureel bewust om kosmopolitische ambities te kunnen
koesteren.
Maar al het genoemde vormt niet meer dan een ‘kosmopolitisch’ decor. Het centrale
gezelschap rond Phileine en Max wordt de hele tijd duidelijk gescheiden van de rest
van de stad, als een groep die de welgestelde bewoners van de welvarende wereld
representeert. Hun ontmoetingen met de rest zijn sporadisch en altijd eerder een
ongelukkig toeval of een noodzakelijkheid. De grens tussen ons en hen staat dus
vast. Ze voeren geen dialoog met de ander en tonen geen respect voor het anders-zijn.
In een breder opzicht kan deze groep ‘uitverkorenen’ beschouwd worden als een
product van deze tijd, daar ze in grote mate onderhevig zijn aan en tegelijk ook
genieten van het kapitalistische mechanisme waarin de westerse mens leeft. Hoewel
het beeld dat we in de roman voorgeschoteld krijgen vrij overdreven en zelfs grotesk
mag lijken, is het ook mogelijk er een representatief beeld van de jonge contemporaine
generatie (anno 1996) in te zien.
Aangezien het boek een schijnbaar kosmopolitisch decor heeft, de personages
gebruik maken van de mobiliteit, communicatie en andere technologische
mogelijkheden zoals de moderne media, zou men kunnen spreken van een
contemporain banaal kosmopolitisme. Hoewel de personages passief blijven, worden
ze dagelijks beïnvloed door de kosmopolitisering en wordt de aanwezigheid van
Oezbeekse chauffeurs, het vliegen over de oceaan en een etentje in een Oekraïense
tent als iets min of meer vanzelfsprekends aangenomen zonder dat er gevolgen uit
worden getrokken.
Op enkele heldere ogenblikken beseft Phileine de leegte van haar leven en de
afwezigheid van hogere doelen bij zichzelf en haar lotgenoten. Deze bewustwording
culmineert vervolgens in het slothoofdstuk dat plaatsvindt op een aidsgala, een avond
gewijd aan de slachtoffers van aids, waar het hele gezelschap samenkomt, samen
met vijfduizend andere mensen die de uitnodiging bij een charitatieve wedstrijd
hebben gewonnen. Hier komt Phileine tot de verrassende ontdekking dat niet iedereen
om haar heen zo jong en mooi en gezond is. Daarom zou de roman ook een
ontwikkelingsroman genoemd kunnen worden: er beweegt iets in het harde cynische
meisje dat als een vertegenwoordigster van haar generatie en van deze tijd het podium
opklimt en een aandoenlijke toespraak houdt over de wereld die haar nooit beviel
wegens de kapitalistische en menselijke competitie. Ze houdt een pleidooi over hoe
de wereld wel zou moeten zijn: vol liefde en medeleven. Dit pleidooi voor een
liefdevollere samenleving roept onder haar toehoorders een schijnbaar diep gevoel
van samenzijn en begrip op. Ze vergeet niet de globale problemen en de sociale
polarisering van de wereldbevolking te vermelden. Zij doet zo recht aan haar naam
Phileine - het Griekse woord filein betekent immers ‘liefhebben’ - en de misantroop
in haar verandert in een filantroop.
De lezer heeft echter zijn twijfels. Ten eerste is dit pathetische slotstuk te opvallend
in de context van haar sarcastische, cynische en groteske uitlatingen.
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Daarbij is het ook niet de eerste keer dat Phileine in het openbaar de draak steekt
met haar medeburgers. En ook als zij het echt bedoelde, ten minste op dat ene moment,
zou ze weten dat deze aanval van ethisch kosmopolitisme even vergankelijk zou zijn
als al haar modegrillen. Ten tweede is er nog de vrij impliciete maar toch duidelijke
aanwijzing van de schrijver zelf (Giphart 1996: 214) wanneer hij dit slotstuk beëindigt
met het woord ‘AFTITELING’. Alsof we geen boek hebben gelezen, maar naar een
melodramatische Amerikaanse filmproductie hebben zitten kijken, waarin toevallig
gebruik wordt gemaakt van het feit dat het ethisch kosmopolitisme juist in de mode
is gekomen.

Ethisch kosmopolitisme is een mogelijkheid maar het individualisme is
sterker
De hoofdpersonen van Grunbergs Asielzoeker zijn niet mooi, jong, rijk of gezond.
Het centrale koppel, de ex-schrijver die inmiddels vertaler is van
gebruiksaanwijzingen, Beek en zijn vriendin, die hij zijn vrouw noemt en die in de
roman geen andere naam krijgt dan Vogel, heeft een eigenaardige relatie die nog het
meest op inertie is gebaseerd.
De plaatsen van handeling zijn hier de Israëlische kustplaats Eilat, het Duitse
Göttingen, een Franse geitenboerderij en ten slotte ook Amsterdam. Pas op blz. 322
staat expliciet vermeld dat Beck in Amsterdam is geboren en getogen - tot die tijd
mogen we naar zijn nationaliteit gissen. Op die manier blijft hij de meeste tijd een
universele zwerver voor wie komen en gaan schering en inslag is, die ontworteld is
en die geen thuisgevoel kent. Ook dit boek heeft wat we een kosmopolitisch decor
kunnen noemen: in Eilat is dat het door Beek gefrequenteerde bordeel onder leiding
van een Georgische madam, dat vol meisjes uit het voormalige Oostblok zit, in
Göttingen is het de Algerijnse asielzoeker die Vogel in een asielzoekerscentrum heeft
ontmoet en met wie ze gaat trouwen. Verder wordt er naast Franse thuisgemaakte
geitenkaas het vaakst afhaal-Chinees of - Thais uit plastic gegeten. Dit banaal
kosmopolitisme verschilt echter aanzienlijk van dat in Gipharts boek want de schrijver
geeft ons meer mogelijkheid om over de grens te kijken, naar degenen die in hun
levens benadeeld worden en voor een waardig leven moeten vechten.
Deze visie is helaas vrij beperkt, want de meeste tijd blijft Beek de focalisator.
Wat we daarbij te zien krijgen van zijn eigen innerlijk, is nogal pessimistisch. Hij is
een ontgoocheld en volkomen illusieloos individu, dat helemaal niets goeds meer
kan zien in de wereld. Hem is elk engagement vreemd, zelfs engagement in zijn
eigen leven. Het enige waar hij zich nog mee bemoeit is met het ontmaskeren van
anderen. Een hoger doel, een zinvol leven, een gevoel van geluk of ‘echte’ liefde
bestaan allemaal voor hem niet en de anderen moeten dat maar eindelijk eens
begrijpen. Alsof hij een Phileine is, maar twintig jaar ouder en ook niet meer zo rijk
en aantrekkelijk, alleen nog
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steeds behept met meedogenloze cynisme. Morele verplichtingen,
gemeenschapsgevoel, actief burgerschap - dat alles hoort bij de illusies die het
existentiële wrak Beek al heeft ontmaskerd. Hij is dus een kosmopoliet alleen in de
oude, pejoratieve zin van een ontwortelde zwerver en hij doet hoogstens denken aan
de beroemde individualistische en ascetische Diogenes en zijn cynisch
kosmopolitisme.
Beek heeft echter een actieve tegenspeelster: zijn vrouw Vogel. Zij werkt aan een
slecht betaald onderzoek naar het gedrag van dieren wat zij als haar roeping ziet. Zij
is ecologisch bewust, onderhoudt contact met gelijkgestemde mensen elders in de
wereld, doet aan kledinginzamelingen voor de armen en geeft zelfs onderdak aan
een mismaakte man in wie Beek geen mens meer kan zien. Ook al is Vogel terminaal
ziek, doet ze nog haar laatste filantropische daad door met een uitgeprocedeerde
asielzoeker te trouwen en voor hem misschien toch nog bij te dragen tot een beter
leven. Al haar liefdadige activiteiten gaan echter vergezeld door Becks woede - of
in het betere geval door zijn onverschilligheid. Becks vrouw voldoet aan al die
genoemde criteria van actief globaal burgerschap: zij kan wel een ethisch kosmopoliet
genoemd worden, hoewel we maar weinig over haar innerlijke culturele dispositie
kunnen zeggen, omdat we haar altijd door Becks ogen zien die haar handelingen
registreert, maar geen poging doet om dieper in haar binnenste te kijken.
Het algehele beeld dat we uit het boek kunnen destilleren, is echter minder positief.
Ook al engageert Becks vrouw zich voor de globale gemeenschap, blijven zichtbare
resultaten schamel. Simon, de mismaakte man, zwerft verder in het snikhete Eilat
en wil blijkbaar van geen naastenliefde meer horen. De asielzoeker, die maar zelden
het woord krijgt, blijft eigenlijk de hele tijd naamloos alsof hij niets meer is dan dé
asielzoeker, een vertegenwoordiger van een steeds grotere groep die van het
asiel-zoeken bijna een beroep maakt, zoals door Beek wordt gesuggereerd. Uiteindelijk
grijpt de asielzoeker ook niet de kans die hij door het huwelijk met een Europese
heeft gekregen, maar wil hij terug naar zijn land om zijn volk, de Berbers, te bevrijden.
Het is nogal symptomatisch voor deze tijd dat aan het begin van de eenentwintigste
eeuw het antwoord op het westerse kosmopolitisme en de westerse al dan niet eerlijk
bedoelde liefdadigheid het fundamentalisme is.

Wereldburgerschap?
Uit bovenstaand onderzoek kan ik alleen maar concluderen dat beide boeken een
overwegend pessimistische representatie bieden van de mogelijkheid vandaag de
dag een van de boven beschreven soorten kosmopolitisme te realiseren. Gipharts
roman geeft een beeld van de jonge generatie in de westerse wereld die wel
mogelijkheden heeft kosmopoliet te worden, maar deze niet benut en de draak steekt
met alle waarden en ideeën die aan het concept ten grondslag liggen. In
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Grunbergs roman worden er weliswaar pogingen gedaan iets van de kosmopolitische
ideeën te verwerkelijken, maar de activiteiten van een enkeling leveren geen
noemenswaardig resultaat op in het geheel en van een echte globale gemeenschap
kan geen sprake zijn: het individualisme heeft - ten minste bij de westerse mens - te
diep wortel geschoten. Wat het oorspronkelijke Stoïcijnse doel van harmonie betreft,
zijn we in de postmoderne tijd aanzienlijk minder optimistisch ten aanzien van de
condition humaine. We hebben er minder vertrouwen in dat zulk een sociale harmonie
op een dieper niveau tot stand gebracht kan worden.
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Representatie van het ‘Afrikaanse irrationele’ in de boeken van
Lieve Joris en Júlia Lángh
Krisztina Noémi Törö
Eötvös Loránd Universiteit Boedapest
Samenvatting:
In veel koloniale teksten is het adjectief ‘mystiek’ een frequente
bijvoeglijke bepaling met betrekking tot gekoloniseerde landen en culturen.
Dit is een van de retorische middelen om de ander te exotiseren, afstand
tegenover dee ander te scheppen en hem te kunnen overheersen.
Hieronder schets ik een beeld van hoe twee auteurs (de Vlaamse schrijfster
Lieve Joris [1953] en de Hongaarse Júlia Lángh [1942]) uit de
postkoloniale tijd het mystieke, het bovennatuurlijke, het irrationele
(gris-gris, marabouts, ndoki's. animisme, ‘bijgeloof’) van bepaalde
Afrikaanse culturen presenteren. Hierdoor wordt het aan de ene kant
duidelijk dat de koloniserende retoriek nog steeds sterk aanwezig is. Aan
de andere kant wordt het ook duidelijk dat het mogelijk is een discours uit
te werken die minder aan (neo-)koloniserende tendensen onderhevig is.
V mnoha textech s koloniálni tématikou se na pozici přivlastku, který se
vztahuje ke kolonizovaným zemim a kulturám, pravidelné setkáváme s
adjektivem “mystický”. je to jeden z rétorických prostředků, jak ty druhé
exotizovat, vytvořit vůči nim odstup a ovládnout je. v následujicim textu
podávám obraz toho, jak dvě autorky postkoloniálni doby (vlámská
spisovatelka lieve jorisová, nar. 1953 a madarka júlia lánghová, nar.
1942) zpracovávaji ve svém dile nadpřirozené, iracionálni (gris-gris,
marabout, ndoki, animismus, pověry) prvky určitých afrických kultur. na
jedné straně se ukáže, jak je kolonizujici rétorika stále ještě přitomna, na
druhé straně bude vidět, že je možné vypracovat diskurz, který méně
podléhá (neo)koloniálnim tendencim.

Mystiek / mysterieus / magisch Afrika
Over de Poolse missionaris Bronek schrijft Lieve Joris in haar verhaal ‘Kerstmis in
het oerwoud’: ‘Er zat mysterie in dit landschap en deze mensen dat hij niet kon
doorgronden en waar hij diep ontzag voor had. En toch was hij hier gekomen om
juist dat te veranderen’ (Joris 2002: 24) Naar aanleiding van dit citaat zal ik laten
zien wat en hoe twee auteurs uit de twintigste eeuw over het mysterieuze, mystieke
en magische in Afrika schrijven.
De bovengenoemde drie adjectieven hebben twee gemeenschappelijke
eigenschappen. Ten eerste refereren ze voor de meeste mensen aan iets
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geheimzinnigs. Daarnaast verwijzen deze adjectieven in combinatie met een
substantief naar zaken die met behulp van het rationele (laat staan: positivistische)
denken niet te benaderen zijn (voorbeelden hiervan zijn: mysterieuze verhalen,
mystieke ervaring, magisch denken).
De Poolse missionaris in Congo is een voortzetter van het beschavingsproject
waaraan de Belgische kolonisator in de negentiende en begin twintigste eeuw begon.
De kolonisatie van het Congo-gebied bood namelijk de kolonisator mogelijkheden
op verschillende terreinen. Ten eerste was er natuurlijk de mogelijkheid om bodem,
flora en fauna (hier werd ook de mens bij inbegrepen) te exploiteren, ten tweede was
er een mogelijkheid voor de kerk om zieltjes te winnen', en ten derde was er een
mogelijkheid om wetenschappelijke kennis te verwerven (biologie, geografie, fysieke
antropologie, etnologie, enz.) en te verspreiden (scholen, laboratoria). Om deze
situatie samen te vatten schrijft Luc Renders:
‘Het is de opdracht van de blanke om de christelijke beschaving naar het
donkere continent te brengen. Deze opvatting geldt als raison d'être van
de koloniale aanwezigheid [...] en wordt als dekmantel gebruikt voor de
economische uitbuiting van Congo’. (Renders 2002: 304 )
Waarom kon (kan?) men denken dat de Europese (christelijke) beschaving naar
Afrika gebracht moest worden? Het antwoord klinkt met de woorden van Edward
Said (in mijn vertaling) als volgt: ‘de meest kernachtige component van de Europese
cultuur is een Europese bewustheid tegen de niet-Europeanen, die de cultuur van het
oude continent boven die van anderen plaatsten’ (Said 2000: 42 ) De achtergrond
van dit idee wordt in de volgende zin van Wimmer geformuleerd, n.1. dat ‘Bestimmte
Ausdrucksformen der eigenen Gesellschaft werden als allgemein menschlich oder
normal angesehen und deren tatsächliches oder angebliches Fehlen in einer anderen
Gesellschaft als Mangel an Menschentum.’ (Wimmer http)
Het onderwerp van dit artikel is dan ook de vraag of de gedeeltelijke afwezigheid
van het rationele denken in Afrikaanse tradities (tegenover de bepalende aanwezigheid
daarvan in het Europese mainstream denken en bepalende discoursen) en de
aanwezigheid van het mystieke, mysterieuze en magische denken als gebrek of als
alternatief gepresenteerd wordt bij de twee bovengenoemde auteurs.

Culturele achtergrond van de auteurs
De twee auteurs, de Vlaamse Lieve Joris (1953) en de Hongaarse Júlia Lángh (1942),
zijn allebei diverse keren naar Afrikaanse landen gereisd. Joris is in Congo, Mali,
Mauritanië, Egypte, enz. geweest, Lángh in Niger en Tsjaad.
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Beide auteurs hebben gestudeerd, spreken vreemde talen en zijn bepaald door hun
Euro-atlantische cultuur, en daarbinnen zijn ze meer thuis in het liberale
gedachtengoed. Er is echter wel een verschil tussen Joris en Lángh wat hun culturele
achtergrond betreft. Terwijl Joris de vertegenwoordiger van het centrum, van
West-Europa (in de postkoloniale theorie: metropolis) is, is Lángh afkomstig uit de
periferie (Midden-Europa). Tegelijkertijd kent zij echter de waarden en discoursen
van het centrum omdat zij jarenlang in Frankrijk en in Duitsland heeft gewoond waar
ze voor Radio Vrije Europa werkte.

Geesten, tovenarij, gezondheid
Er kunnen drie soorten verschijnselen onderscheiden worden in de boeken van Joris
en Lángh die in samenhang kunnen worden gebracht met het irrationele, namelijk:
geesten-transformatie, tovenarij-hekserij en gezondheidszorg. De eerste twee
categorieën hebben waarschijnlijk geen uitleg nodig. Binnen de categorie
gezondheidszorg vallen de fetisjeurs en marabouts (medicijnenmannen), ziektes,
lichamelijke of geestelijke gebreken, dokters en ziekenhuizen.
Het geloof in verschillende geesten en in de mogelijkheid dat mensen in andere
gedaantes kunnen verschijnen, komt in de verschillende geloofswerelden in Afrika
vaak voor. Hoe precies en in welk mythologisch kader dit geloof werkt, is meer het
onderwerp van een cultureel antropologisch onderzoek.
Voor dit artikel is het van belang na te gaan hoe de beide auteurs in hun werk
tegenover deze verschijnselen staan.
Aan het begin van haar eerste boek, Terug naar Kongo, citeert Joris in directe rede
een oude Belgische pater die vertelt dat de ‘zwarten [...] geloofden in ndoki's, boze
geesten’ (Joris 2006: 49) maar ze durfden het niet tegen de paters te zeggen omdat
ze vreesden dat ze uitgelachen zouden worden. Dit verhaal wordt door Joris niet
becommentarieerd. De grappige toon waarop Joris dit de pater laat vertellen, zegt
echter veel wat Joris er zelf van vindt.
Iets later in het boek citeert Joris een jonge man, Chico, die vertelt over een oude
man die in een krokodil is veranderd (ook een ndoki). Hier wordt wel commentaar
op gegeven: ‘ik dacht dat alleen ouderen in achterlijke brousse-dorpen erin geloofden.
Chico is jong, heeft gestudeerd en komt uit de stad’ (Joris 2006: 62) Joris verwacht
dat de jongen een meer rationeel standpunt in deze kwestie inneemt, en het
verschijnsel van de ndoki als irrationeel en bovennatuurlijk (dus niet geloofswaardig)
afdoet.
In Dans van de luipaard komt hetzelfde commentaar voor: als studenten over de
Mayi Mayi-strijders gezegd wordt dat ze magische krachten hebben, schrijft ze: ‘Dat
ik op de campus van de faculteit wetenschappen zoiets moet horen!’ (Joris 1996:
221) Zij kan zich dus niet voorstellen dat rationeel en irrationeel kunnen denken bij
een en dezelfde persoon (gemeenschap, traditie)
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voor kan komen. Het is voor haar onvoorstelbaar dat verschillende tradities elkaar
in bepaalde kwesties aan kunnen vullen, hetgeen in de door haar beschreven
werkelijkheid toch mogelijk blijkt te zijn. In het geval van universiteiten en
wetenschappen geldt bij haar wat over eurocentrisme gezegd wordt in de
Key-Concepts in Post-Colonial Studies ‘Euro-centrism is also present in [...] numerous
other cultural and social practities which have been claimed, or assumed, to be based
on a universal, objective set of values.’ (Ashcroft 1998: 91 )
In haar eerste boek vertelt Chico het hele ndoki-proces. De beschrijving begint
met een inleidende vertellerstekst gevolgd door een dubbele punt maar zonder
leestekens. Het effect van de directe rede namelijk dat er een duidelijk verschil wordt
gemaakt tussen verteller en ‘acteur’ werkt hier door het ontbreken van de leestekens
minder sterk.
Later in Dans van de luipaard geeft Joris bij de beschrijvingen en stellingen in
verband met geesten en ndoki's zelden commentaar. Een dichterlijke vraag van een
Italiaanse kennis citeert ze zonder commentaar: die Italiaan zegt over de huizen van
Mobutu en zijn vrienden: ‘...het zijn de huizen van de demonen, niet? Waarom zouden
ze [soldaten] die beschermen?’ (Joris 1996: 77)
Dit betekent nog niet dat Joris ook in die geesten, demonen, en ndoki's begint te
geloven. Haar bedoeling is aan te geven dat de mensen hier zo denken. Daarnaast
geeft zij ook een enigszins wetenschappelijke verklaring voor het geloof in geesten.
Zij is in het diepe oerwoud: ‘Voor het eerst begrijp ik iets van de angst die in deze
dorpen moet heersen [...] wat voor geesten moeten zich daar niet schuilhouden.’
(Joris 2006: 137) Volgens deze gedachtegang is het angst die de geesten schept.
Hiermee wijst zij het bestaan van de geesten niet helemaal af, maar rationaliseert ze
het irrationele. Die angst komt haar trouwens bekend voor: ‘Het is de angst die ik
vroeger had om in het donker naar het huis van bomma te gaan.’ (Joris 2006: 137)
Haar houding is dus zoals gezegd niet meer zo negatief. Maar met haar herinnering
aan haar kindertijd worden de mensen die uit angst geesten scheppen teruggebracht
tot angsten uit de kindertijd. Op deze manier ontstaat er een situatie die koloniaal
heel erg geladen is: de Europese persoon is volwassen en de Afrikaanse mensen zijn
kinderen.
Wanneer de Hongaarse auteur Lángh de geesten de eerste keer vermeldt, leidt er
geen twijfel aan het bestaan van deze geesten. Nadat ze gebeten wordt door een insect
zegt ze: ‘dit is ook een deel van een inwijdigingsritueel, ik word op de proef gesteld
door de geesten van de brousse’ (Lángh 1996: 40) Maar in dit soort uitingen worden
de geesten eerder als synoniemen gebruikt voor de wetmatigheden van deze wereld.
Als er Nigerianen over de geesten praten, geeft Lángh er geen commentaar op wanneer
er sprake is van een citaat in de directe rede of in de vertellerstekst (wanneer ze vertelt
wat ze gehoord heeft).
Het lijkt erop dat het geloof in het bestaan van geesten of het bestaan van geesten
helemaal geen negatieve invloed heeft op haar wereldbeschouwing en
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levenswijze. Aan de ene kant neemt ze een standpunt in dat heel dichtbij het
cultuurrelativisme staat (later zal ik erop wijzen dat ze zeker geen cultuurrelativiste
is). Aan de andere kant gebruikt ze soms talige elementen die uit het christendom
afkomstig zijn (de Heer, aartsengelen) om de geheimen van het leven, van het lot uit
de drukken. In dit geval is er sprake van zo'n houding wanneer men alleen formele
verschillen tussen bepaalde dingen ziet (engelgeest), maar de kern, de inhoud eigenlijk,
als gemeenschappelijk beschouwt (vgl. Wimmer http)
Het komt ook voor dat Lángh die onzichtbare krachten ziet. Na een geheimzinnig
ongeluk heeft ze zo'n hevige pijn dat ze in een soort trance verkeert1 Ze ziet hierin
krachten die in principe onzichtbaar zijn.
Met het accepteren aan de ene kant en aan de andere kant het verwijzen naar een
gebied waar de rationele logica en waarneming niet werkt (of om preciezer te zijn
niet de rationele logica werkt), staat Lángh dicht bij de traditionele opvattingen van
de cultuur waar ze maar tijdelijk deel van uitmaakt. Zij durft zich dus te veroorloven
met de Nigeriaanse medemens als gelijkwaardige om te gaan.
Voor haar betekent het geloof in geesten niet per se een gebrek aan het vermogen
rationeel te denken, voor haar is dit geloof gewoonweg een andere interpretatie van
bepaalde verschijnselen van het leven.
Ze geeft natuurlijk ook de aanwezigheid van de andere denkwijze aan: de kinderen
langs de rivier zijn bang. ‘Volgens Flavien [Tsjadiër] zijn ze eigenlijk niet bang voor
de dieren maar voor de watermensen. Maar Flavien gelooft er niet in [in de
watermensen]’ (Lángh 2002: 216) Hier moet echter bijgevoegd worden dat Flavien,
een rapstar trouwens, in andere gevallen wel in bovennaturlijke wezens gelooft.
Heel dicht bij deze categorie staan tovenarij en hekserij. Het zijn vaak de geesten
die de toverdaad uitvoeren. Bij Joris vindt de lezer vooral in haar boek Dans van de
luipaard veel passages waarin ze hierover schrijft. Het gaat er dan vaak over dat
gris-gris (amuletten) de mensen, waaronder ook soldaten, kunnen beschermen tegen
allerlei kwalen en gevaren of dat macht door gris-gris en tovenaars bevestigd kan
worden. Over het algemeen geeft de auteur geen commentaar, hoogstens is haar toon
wat vergevingsgezind-ironisch. Dat is niet het geval als het gaat om het
gris-grisgebruik en het aanvragen van toverpraktijken door politici (Joris 1996: 34).
Daar vindt de lezer een duidelijk negatieve mening.
In Lieve Joris' verhaal ‘Kerstmis in het oerwoud’ ziet men een soort acculturatie
optreden die in dit geval heel interessant is. In de brousse vroeg het dorpshoofd aan
haar ‘of ik een foto van mezelf kon achterlaten om zijn collectie [tijdschriften,
ansichtskaarten] te aan te vullen. “Niet doen,” fluisterde Bronek “ze kunnen je hier
beheksen met foto's’” (Joris 1998: 27). Of het gaat om echte acculturatie is zeer de
vraag. Wat zeker is dat Bronek in haar teksten wordt afgebeeld als iemand die niet
meer zo zeker is voor wat betreft zijn (christelijke)
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missie. Dit soort acculturatie is voor culturen die in hun heersende positie willen
blijven, ontoelaatbaar (vgl. Wimmer http). In het geval van het verhaal van Joris is
er geen teken van deze ontoelaatbaarheid, het straalt meer een soort berusting uit.
De verhouding van Lángh tegenover de amuletten en hekserij-tovenarij is ook
heel interessant. In haar eerste boek schrijft ze over Bross die zijn gris-gris overal
en bij iedereen in en rondom het huis laat hangen. Voor twee mensen die hier wonen,
is deze situatie ondraaglijk. In de vrije indirecte rede kunnen we lezen: ‘gris-gris,
het zijn amulletten, je weet maar nooit waar ze toe in staat zijn, een fatsoenlijke mens
draagt zijn amulet in zijn nek, deftig opgeborgen in een leren zakje.’ (Lángh 1996:
37) Het is de vertellerstekst waar deze zin in staat, maar de toon is eerder spreektalig
en de informatie in de zin lijkt afkomstig van iemand die deze gris-gris heel goed
kent, eventueel ook draagt. Toch gebruikt Lángh hier geen citaat (in dialoogvorm).
Ze accentueert geen afstand.
De laatste categorie, gezondheidszorg, staat natuurlijk ook heel dicht bij de eerdere
twee categorieën. Het zijn de geesten die de ziektes en de (lichamelijke of geestelijke)
gebreken veroorzaken, ze wordenvaak gestuurd door tovenaars of heksen. Dit motief
komt bij beide auteurs voor. In het geval van ziektes/sterfte en irrationeel denken
zijn beide auteurs wat strenger dan in de andere gevallen.
Bij Joris wordt verschillende keren vermeld dat de traditionele heelmeesters
(fetisjeurs, marabouts, geesten enz.) door de Congolezen vaak in hetzelfde kader als
de praktijken van de westerse traditie van genezen worden geplaatst. Het aannaaien
van een been moet [!] volgens haar als wonder door de Congolezen worden
geïnterpreteerd (Joris 2006: 111), van Bronek wordt in het broussedorp verwacht
dat hij tegelijkertijd de behandeling van de fetisjeur (handoplegging) en die van een
dokter (aspirines) gebruikt. Congolezen gaan vaak zowel naar de dokter als naar de
fetisjeur, waardoor in ernstige gevallen hun opname in het ziekenhuis vaak te laat
komt. Dit verschijnsel wordt hier heel duidelijk en eenduidig becommentarieerd: ‘Ik
heb de indruk dat hij [Tshikala, een Congolees] evenveel afstand heeft tot deze dorpse
zaken [waaronder het bezoeken van fetisjeurs] als ik.’ (Joris 1996: 388)
Lángh is nog duidelijker in het afwijzen van irrationele ideeën en handelingen in
verband met de gezondheid. Tijdens haar tweede bezoek aan Afrika geeft ze een
cursus aan gehandicapten waarbij ze uitlegt hoe je radioprogramma's moet maken.
Hierdoor wordt ze diverse malen geconfronteerd met het feit dat het traditionele
geloof (met name het animisme) de gehandicapte als een soort mislukking beschouwt.
Over de gehandicapte baby wordt in de vertellerstekst als vrij citaat gezegd:
‘slangenkind, de slang moet terugnemen wat hij gegeven heeft’ (Lángh 2001: 38).
Zij vergeet ook niet te vermelden dat de christenen en moslims zich beiden niet altijd
volgens de Bijbel of Koran gedragen. Het verschil tussen de twee soorten negatieve
behandelingen is dat die bij de animisten uit een goed omschreven gedachtegoed
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voortkomt en binnen het systeem logisch werkt, terwijl het bij de andere twee juist
in tegenstelling tot het systeem zelf staat. Haar standpunt tegenover de gehandicapten
wordt uitgedrukt door haar vanzelfsprekende natuurlijke omgang met hen en haar
activiteit als docent. Door haar eenduidige stellingname wordt geïmpliceerd dat er
volgens haar in bepaalde kwesties geen verschil tussen de culturen mag zijn en dat
de houding van haar cultuur in deze kwestie een universele houding moet zijn.

Wennen, begrip, geloof
Na de teksten van twee auteurs uit de Europese traditie met elkaar vergeleken te
hebben op één specifieke inhoudelijk aspect, namelijk de mate waarin en de manier
waarop er commentaar wordt gegeven op Afrikaanse tradities, is er een opvallende
overeenkomst te zien. Beide auteurs noemen of impliceren namelijk het wennen aan,
soms zelfs begrijpen en accepteren van de irrationele verschijnselen. Het is echter
een feit dat ze in heel primaire ontologische gevallen hun eigen rationele waarden
als universeel beschouwen, en in die gevallen is er geen plaats voor cultureel verschil
of discussie.
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Eindnoten:
1 Volgens de Hongaarse wiskundige, László Mérö, is er in de trance een andere logica werkzaam
dan in het gewone leven. Deze logica, de translogica is irrationeel, maar komt vaak in trance
voor. (Mérö 1997)
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De werken van de Silezische humanist Johannes Herbinius
(1626-1679) en zijn Nederlandse achtergrond
Edyta Grzesik
Universiteit van Wroclaw
Samenvatting:
Johannes Herbinius (1626-1679), één van de humanisten van de
zeventiende-eeuwse Silezische res publico literaria, ondernam in de jaren
1653 en 1654 zijn peregrinatio academica naar Nederland. Zijn naam
staat bekend in het Leidse en Utrechtse Album studiosorum. Tijdens zijn
verblijf in de Lage Landen schreef hij enkele werken. De teksten zijn sterk
door de Nederlandse taal beïnvloed; hoewel in het Latijn geschreven komen
er grote onderdelen ervan zelfs in het Nederlands voor. In zijn boeken
komen rijke beschrijvingen van Nederland als waterland tot uiting.
Johannes Herbinius (1626-1679), jeden z humanistû slezské res publica
literaria, podnikl v letech 1653 a 1654 svou peregrinatio academica do
Nizozemi. Jeho jméno je zaznamenáno v matrikách studentů (tzv. Album
studiosorum) v Leidenu a Utrechtu. Během svého pobytu v Nizozemi napsal
několik děl. Texty jsou silně ovlivněny nizozemštinou a ačkoliv jsou psány
latinsky, obsahuji dokonce značné části přimo v nizozemštině. V jeho
knihách nalézáme bohaté popisy Nizozemi jako země vody.
Om het oeuvre en de drang om verre reizen te ondernemen van de vrij onbekende
Johannes Herbinius te presenteren volgt eerst een beknopte schets van het historische
en culturele kader, onmisbaar voor een juist begrip van de zeventiende-eeuwse
wetenschappelijke en culturele connecties tussen Silezië en de Lage Landen.
Het zeventiende-eeuwse Silezië vormt een regio waarvandaan burgers niet zelden
een peregrinatio academica hebben ondernomen. Over dit onderwerp werd in de
laatste decennia niet weinig gezegd of geschreven; er werd veel door Heinz Schneppen
(1960) ter sprake gebracht over de studiereizen van de Sileziërs in Nederland. Deze
auteur heeft zelfs precieze berekeningen gemaakt van het aantal studenten, hun
studierichtingen en latere wetenschappelijke werkzaamheid. De invloed van de
literatuur van Joost van den Vondel op de literaire werkzaamheid van de Silezische
dramaturg Andreas Gryphius (1616-1664) of de stoïsche filosofie van Justus Lipsius
(1547-1606) op de levenshouding van deze literator, tot uitdrukking gebracht in zijn
werken, is ons dankzij studies van professor Kiedroń bekend (1993). Wij weten al
veel over de invloeden van de poëzie van Daniel Heinsius (1580-1655) die de
aansporing
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voor het ontstaan van de Duitstalige poëtica van Martin Opitz (1579-1639) was, of
ook wel werden in dit verband de contacten van de al genoemde Andreas Gryphius
en Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1575-1652) tijdens hun verblijf te
Noordelijke Nederlanden met de Nederlandse zeventiendeeeuwse humanisten door
Kiedroń (1995) beschreven.
Nu komen we op het punt de vraag te beantwoorden met wat voor doel de Sileziërs
in Nederland zijn geweest? Wat was opzet er achter het verblijf in de
zeventiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden ten grondslag lag? In grote trekken
komt dat op volgende drie aspecten neer:
1. Mobiliteit. Academici en geleerden van toen waren heel mobiel, landen, regio's,
streken van Europa waren door oorlogen verwoest. Men reisde door Europa op
zoek naar zekerheid maar ook, of misschien hoofdzakelijk, op zoek naar kennis,
cultuur, avontuur, op zoek naar gewaardeerde hogescholen of naar andere zaken
om in de mode te blijven.
2. Godsdienst. Silezië werd in de zeventiende eeuw geregeerd door de katholieke
Habsburgers; de burgers en edelen van Silezië waren meestal of lutheraan of
zelfs calvinistisch. Daarom zochten ze streken en onderwijsinstellingen op waar
ze conform deze innerlijke, godsdienstige behoeften hun opleiding konden
voortzetten.
3. Hoger onderwijs. In eigen land konden ze die niet volgen, Silezië bezat geen
universiteit. De pogingen om een eigen universiteit in Breslau en in Liegnitz te
stichten lukten niet. Om confessionele redenen leek de beste plek voor de
lutheranen voornamelijk Duitsland te zijn met zijn hogescholen in Wittenberg,
Leipzig of Frankfurt a/d Oder en Nederland voor de calvinistisch gezinde studiosi
met de daar snel ontwikkelende calvinistische universiteiten in Utrecht, Leiden
en Franeker. Te benadrukken valt ook het feit dat in de loop van de zeventiende
eeuw meer dan 800 Sileziërs studies aan die hogescholen ondernamen.
Niet alle humanisten van de Silezische res publica literaria zijn tot op heden
voldoende belicht, in veel gevallen werd geconstateerd dat ondanks analyses en
bibliotheekonderzoeken de resultaten veelal schaars bleven. Dit geldt onder meer
voor de bovengenoemde Johannes Herbinius. Het karakteristieke van zijn
wetenschappelijke en literaire werkzaamheid wordt in de vakliteratuur nauwelijks
of slechts fragmentarisch aangeduid. Zijn naam wordt incidenteel door historici van
de Silezische cultuur ter sprake gebracht, waar Herbinius in zijn regio als bekend
schrijver de verbeterde vertaling van de lutherse catechismus voor leerlingen en
studiosi van het plaatselijke gymnasium te Pitschen heeft aangeboden, of door
deskundigen in de oosterse literatuur, omdat Herbinius bekend stond om zijn goede
kennis van talen als Hebreeuws, Grieks of Turks. In dat verband wordt zijn naam
genoemd bij de uitgave HORAE TURCICO CATECHETICAE (1675). Herbinius had
de catechismus opgesteld
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voor twee Turken die van Constantinopel naar Stockholm waren gekomen. Het boek
bevat een gebed met als doel hun bekering tot het christendom en voorbereiding tot
de doop.
Johannes Herbinius (1626-1679), de eerbiedwaardige inwoner van het ten noorden
van Breslau (Pools: Wroclaw) gelegen Pitschen (Pools: Byczyna), was een groot
theoloog, pedagoog en schrijver. Nog in zijn studietijd ondernam hij talrijke verre
reizen o.a. naar Duitsland waar hij in Wittenberg zijn magistertitel in de artes liberates
verkreeg, verder was hij in Zweden, Polen, in Königsbergen, in Kiev en in
Kopenhagen. Op zijn rijke peregrinatio kwam hij uiteindelijk in 1653 en 1654 in
Leiden en Utrecht terecht.
Hoewel er van zijn verblijf in de Lage Landen nog veel onbekend is, kunnen wel
enkele hoofdlijnen worden uitgezet met als doel het opstellen van een zo breed
mogelijk beeld van zijn wetenschappelijke werkzaamheid ter plaatse. In de Alba
studiosarum van zowel de Leidse als Utrechtse universiteit staat Herbinius
ingeschreven op de lijst van studenten theologie. In zijn schriftelijke werken uit die
periode - er zijn twee boeken bewaard gebleven: de Dissertationes de Admirandis
mundi Cataractis [...] en Famosae de Solis vel Telluris Motu [..]) - maakt hij ook
zijn godsdienstige inclinaties kenbaar. Beide werken werden door de Nederlandse
drukkers Janssonio-Waesbergios te Amsterdam en te Utrecht uitgegeven.
Het ene boek is een wetenschappelijk onderzoek naar de waterbewegingen tijdens
eb en vloed, de invloed van de maan op meren en oceanen en het ontstaan van
watervallen in rivieren. Of zoals Herbinius zelf zijn uiteenzetting toelicht: het is een
boek over wereldberoemde ‘cataracten, land- en grondwateren en oorsprong van
materiën’.

1. Titelpagina van het werk van Johannes Herbinius uitgegeven in Amsterdam, Universiteitsbibliotheek
van Wroclaw, Afdeling Oude Drukken,signatuur 360067

Praagse perspectieven 5

358
Het werk is bevat vele wiskundige berekeningen en is rijkelijk voorzien van
afbeeldingen en beschrijvingen van rivieren, kanalen, oceanen, van bijna alle grote
rivieren in heel Europa, Afrika en Azië. Wat was de achtergrond voor het ontstaan
van dit boek? Hij zelf doet er geen uitleg van, maar mogelijkerwijs werd hij hiertoe
geïnspireerd door het waterlandschap in de Lage Landen.
Een groot deel van zijn vertoog besteedt Herbinius namelijk aan het Nederlandse
waterlandschap en bij de beschrijving van de rivieren wordt ook het landschap
uitvoerig beschreven. Voor de hedendaagse lezer zal zijn begrip van de verschijnselen
wel wat onwaarschijnlijk lijken. In de passage over Rijn, Maas en Waal drukt hij
zich als volgt uit:
Er wordt geacht dat Rijn rustig stroomt in de richting van het dorpje
Kattwyck, in de richting van eigen monding. [...] Het is maar helemaal niet
zeker, waar de Rijnwateren maar daarna terugstromen, ik persoonlijk ben
van mening zoals de geleerde bewoners, dat de wateren in het innerlijk
van de aarde worden geabsorbeerd, en als de Oceaan in de zee terugtrekt
worden de wateren door de aardebeweging afgeleverd [...]1
In de volgende passage zegt Herbinius hierover:
Als de Oceaan in het Christusjaar 860 of naar mening van de anderen in
het jaar 1170 woelig aan de grenzen van Kattwyck en Noordwyck indrong
heeft drie rampen aan de Lage Landen meegebracht 1. Zeelandiam
verspreidde in het westen in enkele eilanden die tot op vandaag overbleven
en zichtbaar zijn 2. in het noorden wordt Hollandiam overstroomd en
ontstond een grote zee, die nog tot heden Zuyder See heet 3. heeft alle
Rijnwateren naar Kattwyck teruggetrokken.2
Vervolgens legt hij uit hoe de derde monding van de Rijn is ontstaan en hoe de Rijn
zich met de Mosae (Maas) en Wahle (Waal) verbindt, en om zijn eigen redenering
kracht bij te zetten citeert hij uit het achtste boek van de Aeneis, waar Vergilius twee
Rijnstromen met twee hoornen vergelijkt.
Behalve de wetenschappelijke waarde, die zijn werk bij het leren kennen van de
watermaterie in Nederland en de rest van de wereld oplevert, is Herbinius' werk ook
een lofzang op het waterlandschap en de pracht van de Nederlandse rivieren; dat
doet hij door de Nederlandse taal te gebruiken en in het verder in het Latijn geschreven
boek komt die taal dan ook niet zelden voor. Hij schrijft in de Nederlandse taal niet
alleen om de Nederlandse aardrijkskundige namen vast te leggen - zoals in de
voornoemde citaten -, die taal gebruikt hij ook als hij bepaalde verschijnselen wil
verklaren. Vaak komen in de tekst dan Nederlandstalige explicaties en definities
voor.
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Het andere boek, de Famosae [...], is zoals Herbinius zelf zegt: ‘een volgens de
Heilige Schrift ondernomen [...] theologisch-filosofische uiteenzetting betreffende
de beroemde kwestie naar de aarde en zon beweging’.

2. De Titelpagina van het boek van Johannes Herbinius, uitgegeven in Utrecht Universiteitsbibliotheek
van Wroclaw, Afdeling Oude Drukken, signatuur 324991

Dit boek werd in 1655 in Utrecht uitgegeven, Herbinius zelf schrijft in een brief
aan zijn landgenote, de astronome Anna Maria van Cunitz (ca. 1610 - 1664):
om dit boek te schrijven [...] hebben mij hier te Lugduni Batavorum
prominente mannen impulsen gegeven. [...] hier te Leiden hebben wij
samen gedachtewisselingen op grond van logische argumenten gehouden
[...] altijd in aanwezigheid van de bekende mathematicus, de heer
Goldmanni [...]3
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De aangehaalde heer Goldmanni is de befaamde Silezische mathematicus en architect
Nicolaus Goldmann (1611-1665), die twee keer - in de jaren 1639 en 1664 in het
Album studiosorum van de Leidse universiteit staat ingeschreven4. Nicolaus
Goldmann, die waarschijnlijk nooit aan deze Nederlandse universiteit is afgestudeerd,
is na zijn reis naar de Noordelijke Nederlanden nooit meer naar zijn Silezische
vaderland teruggegaan. Hij vestigde zich voor de rest van zijn leven in Leiden.
Wat voor aanzien dit boek had in de ogen van de ‘geleerdenrepubliek’, is onder
meer af te lezen aan de bijschrijvingen en dedicaties voorin het werk. Die zijn
afkomstig van geleerden van Europese afkomst, maar allen met de NoordNederlandse universiteiten verbonden; onder hen zijn Nederlanders, Pruisen, Polen,
Duitsers. Zijn studiegenoot L. de Linda schreef op 12 januari 1655 aan Herbinius:
jij hebt veel aandacht [...] in dit geschrift besteed aan dit - zonder twijfel
- befaamd verschijnsel; [...] beweegt de aarde of de hemel? Waar staat de
waarheid, bij Copernicus of Ptolemeus?5
Een andere studiegenoot Johann Adam Hühnerfanger noteert:
Jij verlaat Saksen en komt nu aan de grenzen van Leiden, [...] nu wil jij
de Utrechtse school leren kennen voor eigen Wijsheid [...]6
Ook in dit werk komt dikwijls Nederlandstalige uitleg voor, in het bijzonder bij het
expliceren van interpretaties van Nederlandse geleerden in verband met de
stellingname voor of tegen bij het geocentrische of heliocentrische model van het
universum.
Hoewel van de werken die er in de Lage Landen zijn uitgegeven, tot op heden
slechts die twee bewaard zijn gebleven, laat de Nederlandse achtergrond zich ook
op ander terrein gevoelen. Over de redenen van peregrinatio academica van Herbinius
naar de Lage Landen schreef in 1658 zijn landgenoot, een notaris uit Pitschen, Andreas
Waldtsgott in een gedicht ter gelegenheid van zijn trouwdag:
[...]
Du mustest aber fort auf jenes Berges Spitzen/
wo mancher kluger Geist anitzo pflegt zu sitzen/
der dich Magister nennt; Du zogest weiter fort/
und sahest manches Land/ ja manchen fremden Ort
wo fremde Sprachen seyn. Jetzt kanst du uns berichten
was da und dorte liegt/ was weise Leute tichten/
und wehrst du noch so lang geblieben auser Land/
hat doch Beständigkeit geliebet deine Handt/
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mit welcher du zuletzt geseegnet und gehertzet
das Amaranthen Kindt/ mit welcher du geschertzet/
in Ehren manches mahl; nun wird dein Wunsch
erfüllt [...]’7

Het is niet het enige moment waarop ‘Beständigkeit’ of liever constantia wordt
aangehaald. Dit deelvan het gedicht verwijst duidelijk naar de neostoïcijnse filosofie
van Justus Lipsius. In hoeverre worden de landgenoten van Herbinius na zijn
terugkomst in Silezië met de Lipsiaanse filosofie door zijn levenshouding in contact
komen, is niet bekend. Zonder twijfel heeft hij die ideeën tijdens zijn studiereizen
opgedaan.
Van zijn briefwisseling is van deze periode tot nu toe één brief bekend, waaruit
hierboven al is geciteerd de brief aan zijn landgenote Maria van Cunitz.8 Hierin
beschrijft hij enkele aspecten van zijn literair en wetenschappelijk werk te Leiden.
Over de stad en geleerdheid van die plek zegt hij:
Leiden is een stad waar de Musen hun zetel hebben, de stad die erkende
scheppers (principes) van de geleerde wereld kent: Scaligerus, Grotius,
Salmansius, Heinsius... Hier kan je onder die eerbiedwaardigen heren ook
magnifieke vrouwen vinden [...] Voorop staat het wonder van onze Lage
Landen, Godin van Utrecht, de hoogst befaamde en edele maagd, mevrouw
Anna Maria van Schuurman, wier deugden en wonderlijke sieraden al lang
overal ter wereld bekend staan [...]
De activiteit van Herbinius in de Lage Landen had ook een andere drijfveer dan
alleen de eigen wetenschappelijke drang. In de bronnen vinden we informatie over
het feit dat Herbinius - bekend pedagoog en stichter van Silezische scholen - wel
tijdens de reizen naar Nederland geld heeft verzameld om het later voor het oprichten
van het plaatselijke gymnasium te Bojanowo te besteden.
Er kan verondersteld worden dat de peregrinatio academica naar de Lage Landen
wel een stempel op Herbinius' leven heeft gedrukt. De inhoud van zijn werken doet
voelen welke aspecten van het verblijf in Nederland zijn aandacht hebben getrokken.
Het onderzoek naar die materie is nog zeker niet uitgeput. Over de persoon van
Johannes Herbinius is maar weinig bekend, en zijn werkzaamheid en plaats in de
kring van de Nederlandse geleerdenrepubliek vergt nog steeds nader onderzoek dat
nieuwe feiten over hem en zijn werk naar boven kunnen brengen.
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Roken en koffie of chocola drinken in de zeventiende-eeuwse
Nederlandse poëzie
Irena Ajdinović
Universiteit van Belgrado
Samenvatting:
De houding van de zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse dichters
tegenover de ‘nieuwe’, exotische mode van roken en koffie of chocola
drinken (tabak en koffie waren in de zestiende, en cacaoboon in de
zeventiende eeuw naar Europa gebracht) was tweevoudig: aan de ene kant
werden die nieuwe gewoontes geprezen om het genot, de gezondheid en
de gezelligheid, aan de andere kant werden ze bekritiseerd als de
belichaming van vergankelijkheid van het wereldse. Onder andere komen
hier de gedichten van Elzevier, P. de Neijn, Samuel Sylvius en Pieter
Nieuwland ter sprake.
Postoj nizozemských básniků sedmnáctého a osmnáctého stoleti k “nové”
exotické módě kouřeni a piti kávy či čokolády (tabák a káva přišly do
Evropy v šestnáctèm stoleti, kakaové boby v sedmnáctém) byi dvoji: na
jedné straně chválili nové zvyky pro jejich přinos požitku, zdravi a pohody,
na druhé straně je kritizovali jako symbol pomijivosti světského života.
Přispěvek se zabývá mimo jiné básněmi Elzeviera, P. de Neijna, Samuela
Sylviuse a Pietera Nieuwlanda.
De geschiedenis van tabak, cacao- en koffiebonen is zeer goed bestudeerd en
gedocumenteerd. Men vindt talrijke publicaties over verschillende aspecten van het
gebruik hiervan, dat al plaatsvindt sinds het prille begin van hun Europese bestaan
tot op heden. Tabak, koffie en cacaobonen maken namelijk deel uit van de reeks
oriëntale producten die in de zestiende en zeventiende eeuw aangevoerd zijn naar
Europa als direct gevolg van de vijftiende-eeuwse ontdekkingsreizen1.
De introductie van o.a. deze nieuwe producten leidde tot veranderingen in de
levensstijl, smaak en gewoontes van de Europeanen. Zo ook in de Nederlanden.
Aanvankelijk het voorrecht van de gegoede stand werd het drinken van chocola en
koffie allengs toegankelijker voor bredere bevolkingslagen. Het is dus niet vreemd
dat sommige dichters, gezien hun rol van maatschappelijke commentatoren, zich
aangetrokken voelden om dichterlijke kanttekeningen te plaatsen bij dit nieuw
maatschappelijk verschijnsel. Bovendien dienden de alledaagse thema's vaak als
aanleiding tot beschouwingen van algemenere betekenis. Omdat er in Europa aan
het begin van de zeventiende eeuw al een soort mythologisering was ontstaan rondom
het

Praagse perspectieven 5

366
gebruik van bovengenoemde producten, kunnen we stellen dat de Nederlandse literaire
reacties hierdoor goed pasten bij de meest prominente Europese oordelen en
vooroordelen hieromtrent.

Roemer Visscher ‘Veeltijdts wat nieuws, selden wat goets’, Sinnepoppen 16142

Pro's en contra's
Koffie, chocola, rum, thee, tabak en suiker behoren onder andere tot de reeks van
zgn. stimulatieve voedingsmiddelen. In de periode 1622-1757 werden er heel veel
wetenschappelijke werken geschreven en uitgegeven over de vraag of koffie, thee,
chocola en tabak ongezond of juist heilzaam zijn.3 De opvattingen waren zeer
uiteenlopend. Aan de ene kant beschouwde men die producten als opiaten en
gevaarlijke verstoorders van het evenwicht van lichamelijke sappen, aan de andere
kant werden ze geprezen als middelen die in staat zijn vermoeidheid, zwakheid en
zelfs ziekte te verdrijven4. Pieter Elzevier (1643-1696) beveelt chocola zeer enthousiast
aan in zijn gedicht Deucht, kracht, en Eygenschap van den edelen drank Chocolate
(Komrij 1986: 610)
[...]
Soo je schrael, en al te mager
Of soo ranek zijt datje siet
Als een afgematte Jager
Metje beentjes als een riet:
Benje swack, en teer van leden,
Daer en is geen beter raet
Als je duyten te besteden
In de vette Chocolaet,
Datje lichaem sal verstercken,
En herstellen in een staet
Die u nieuwe kracht sal wercken
Dat de swackheyt over gaet:
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[...]
Soo je droefig van humeur zijt
Of in ongesonden staet,
Of wat bleekjes van coleur zijt;
Drink een weynig Chocolaet,
't Salje droefheyt doen verdwynen,
En ghy zult een ander Mens
Van gedaent en wesen schijnen,
En gesont zijn naer u wens.
[...]

Chocola genoot bovendien de reputatie van een krachtig afrodisiacum:
[...]
Kom dan Oud, en jong getrouwden:
Mannen van het groote Gilt;
Zoo je krachten oyt verflouden,
Of ten deele zijn verspilt
Door de lieve Troetel lusjes
En de wederzijdse gloet.
En onlesb're Minne-kusjes
In Vrouw Venus schoot gevoet,
Kom dit zalje weer doen leven,
En verwekken nieuwe lust.
En weer al 't vernoegen geven
Dat by na scheen yut-geblust!
't Zal u aderen doen rij sen.
Proef maar dit vergoede nat.
Dat u weêr de weg zal wijsen
Die je schier vergeten had;
[...]

Koffiehuis
In de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstond er in Europa een nieuw en voor
de letterkunde belangrijk fenomeen: het koffiehuis. Het eerste Europese koffiehuis
werd in 1645 in Venetië geopend, in 1650 volgde Oxford, in 1651 Londen, in 1664
Den Haag, in 1677 Hamburg en in 1689 Parijs, Boston en New York.
De maatschappelijke en culturele rol van het koffiehuis is heel goed bestudeerd.5
Het was een ontmoetingsplaats voor de burgerij en de kooplui. Men ging erheen om
nieuws en roddels te horen en om te debatteren over actuele
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thema's, voornamelijk uit de politiek. Het koffiehuis was in dat opzicht de ‘wieg’
van de krant. Toen deze in papieren vorm verscheen, werd het jongste nieuws eerst
naar de koffiehuizen gezonden, waar de bezoekers tegen een vergoeding de laatste
editie van de spectator konden lezen of zelfs een eigen journalistieke bijdrage konden
inleveren voor het volgende nummer. Berichten over koop en verkoop van
verschillende goederen hingen aan de muren geplakt, waardoor het koffiehuis ook
een goede plek was voor zakendoen.
In de loop van de achttiende eeuw nam het koffiehuis in Nederland geleidelijk de
rol over van de kroeg als de plaats voor het drinken, gokken en kaartspelen, en kwam
dus lager in aanzien te staan. Bovendien werd de gewoonte van koffiedrinken
overgenomen door vrouwen en verplaatst naar de huiselijke sfeer. Het drinken van
koffie en chocola breidde zich vervolgens uit buiten aristocratische kringen en de
deftige etiquette werd met overgave door burgervrouwen en hun dochters nagebootst,
wat onderwerp is geworden van literaire kritiek, bijv. in het gedicht van Pieter
Nieuwland (1764-1794) ‘De Les in het coffijdrinken’. (Komrij 1986:797)6

Omtrent roken
Het pijproken, kauwen en snuiven van tabak waren aan het begin van de zeventiende
eeuw een nieuw verschijnsel dat ook snel tot literair thema werd. Tabaksrook leent
zich uitstekend voor het symbool van de vergankelijkheid van het wereldse omdat
het vóór onze ogen dematerialiseert7. Interpretaties zoals die van Laurens Bake
(1629-1702) zijn daar een goed voorbeeld van:
Op het zien van een tabakrooker
Wat toont ons dit vermaak, verdwynende in de lucht?
Een schets en zweemsel van ons leven, 't welk steeds vlucht
En heen vaart als een damp, uit kley zoo broos als glas,
ô Enkel niet, eerst rook, en uitgerookt maar as.
(Komrij 1986: 481)

S. Sylvius geeft een andere draai aan de destijds bestaande opvatting dat roken
onnuttig tijdverlies is. Volgens hem geeft roken aanleiding tot meditatie en
introspectie:
Op het tabakroken
De kunst door veile nood heeft alles uitgevonden,
Dus quam Tabak in het ligt tot dienstig tijdverdrijf,
Van over zé gehaalt door mannen van bedrijf.
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Zy vaagt de lugt, de long, en 't suur, zo vast gebonden,
En maakt het kliersap vlot. De Roker op die gronden
Beschouwt in aandagt zig, en kittelt ziel en lijf.
Rook, 's levens zinnebeeld, strekt artsenijgerijf.
De pijp, als 's moeders mam toont d'eerste levensstonden.
Wat steekt niet in dit kruid! ô zeltzaam wonder! d'asch
Betuigt elk wat hij is, en wat hij eertijds was.
Ooch, d'arme aaloudheid heeft van 't roken niet geweten!
Op 't lieflijk bitter-zoet zijn wij met regt dan stout.
Klaagt iemand dat de tijd onnutlijk wordt versleten
Door 't roken van Tabak? In damp in lugt is goud.
(Komrij 1986: 797)

Bovendien was een pijp een bekend fallisch symbool, wat dichters zoals Piet de Neijn
(1643-?) inspireerde tot zinspelingen op een wat frivolere toon:
Aen juffrou, N.N. die roock dat ik een pyp toeback gesmookt hadde
Waarom treckt ghy de mont? en thoont soo viezen weesen;
Ja schijnt voor my te vresen,
En racht, en spiuwt, als of ick stonk als een privaat,
En 'k ruick na Muskeljaat,
Naer Amber, Ruit en Thym, en al wat soet kan ruicken,
Na Indiaansche struicken,
Ne rechten Gooden dranck, een puickje van Ferijn,
Gedroopt met schoone wijn;
Eer dat ick kon haar deucht, of wist haar grote krachten,
Soo ginck ick die verachten;
Doch leerden evenwel, om in u gunst te staen.
Wat met de Pijp om gaan.
Ick weet wel dat een man een vrou gantsch moet vervelen,
Die met geen pyp kan spelen;
Dies bid ick, thoont u niet, van my soo afgekeert,
Ick heb 't om u geleert.
(Komrij 1986: 614)

Tenslotte zijn rookwaren, het roken en de rook ook vaak motieven geweest in de
beeldende kunst (prenten, schilderijen, emblemata), bijvoorbeeld in J. Cats' Sinne
en minnebeelden (1627) of Roemer Vischers Sinnepoppen (1614), Ludovicus van
Leuvens Amoris divini et humani antipathia en Willem den Elger's Zinne-beelden
der liefde.8
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J. Cats: ‘Fumo pascuntur amantes’, Sinne- en minnebeelden, 16279

Er zijn meer interpretaties mogelijk van de rook-iconografie in de emblemata,
maar de associatie met de liefde domineert: fumor vendere- Cupido verkoopt rook,
of geeft vuur aan de pijp van de verliefde. In de moraal speelt men met het idee dat
schijn bedriegt, dat liefde maar bedrog is. Roken lijkt aangenaam te zijn maar de
rook prikkelt ook. Verder zijn er ook andere, religieuze of maatschappelijke
interpretaties, zoals die waarbij gunsten die men in de hogere kringen krijgt, vluchtig
zijn als rook.

Conclusie
De houding van de zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse dichters tegenover
de ‘nieuwe’, exotische mode van roken en koffie of chocola drinken was ambivalent:
aan de ene kant werden die nieuwe gewoontes geprezen vanwege het genot, de
gezondheid en gezelligheid, aan de andere kant werden ze bekritiseerd als ijdele
tijdverspilling en tijdelijke mode. Bovendien werden ze beschouwd als de belichaming
van de vergankelijkheid van het leven.
Pas in de achttiende eeuw werd het koffie en chocola drinken een vanzelfsprekend
onderdeel van het dagelijkse leven van een bredere bevolkingslaag.
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Eindnoten:
1 Tabak en cacao zijn afkomstig uit de Nieuwe Wereld, terwijl koffie uit Ethiopië stamt en
vervolgens via Egypte en het Ottomaanse Rijk naar Europa is gekomen.
2 Bron: http://emblems.let.uu.nl/c162713.html
3 Engelse koning James I schreef in 1604 het bekende polemische essay A Counterblaste to
tobacco waarin hij de tabak fel bekritiseert.
4 Tabak werd bijvoorbeeld tijdens de pestepidemie in Londen in 1666 gebruikt als preventief en
geneeskrachtig middel. Koffie stond bekend als opkikkertje, maar er was ook sprake van
impotentie als direct gevolg van overmatige consumptie van deze drank. (Zie: The women's
petition against coffee: ‘the Excessive use of that Newfangled, Abominable, Heathenish Liquor
called COFFEE, which Riffling Nature of her Choicest Treasures, and Drying up the Radical
Moisture, has so Eunucht our Husbands, and Crippled our more kind Gallants, that they are
become as Impotent, as Age, and as unfruitful as those Desarts whence that unhappy Berry is
said to be brought.’ (http://www.metafilter.com/41733/The-womens-petition-against-coffee)
Bovendien was koffie altijd al controversieel vanwege haar oriëntaalse allure en was aanvankelijk
verboden als de drank van de ongelovigen, ‘de wijn van de islam’, totdat ze ‘gedoopt’ werd
door paus Clemens VIII rond het jaar 1600.
5 De achttiende-eeuwse schrijver Petrus de Wakker van Zon (pseudoniem van Bruno Daalberg)
besteedde de eerste twee nummers van zijn tijdschrift De Prullemand en Apollo aan het fenomeen
koffiehuis. De Duitse filosoof Jürgen Habermas is de auteur van de bekende studie over de
sociale rol van publieke instellingen, waaronder ook het koffiehuis: Strukturwandel der
Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (1962).
6 Het bekendste voorbeeld is het libretto van J.S. Bachs Koffie Cantata (Schweigt stille, plaudert
nicht) uit 1734, geschreven door Christian Friedrich Henrici.
7 Nog vandaag zijn uitdrukkingen in gebruik als: als rook vervliegen, in rook opgaan.
8 Zie Embleem Project Utrecht (http://emblems.let.uu.nl/html); trefwoord: roken.
9 Bron:http://emblems.let.uu.nl/c162713.html
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Het verinnerlijkte landschap.
Over het lezen van de ruimte in de poëzie van Ad Zuiderent en
Willem van Toorn
Irena Barbara Kalla,
Universiteit van Wroclaw
Samenvatting:
Het landschap kan een gevoel geven van ‘diepe rust en tegelijkertijd [...]
van hevige onrust’ (Kopland), van oorspronkelijkheid en van herhaling,
van veiligheid en van vervreemding. Hoe worden deze tegenstellingen in
een literair werk verwerkt? Hoe verandert het landschap dat door de dichter
waargenomen wordt, in een poëtisch landschap? Wat doet de lezer met
het landschap dat in het gedicht wordt verinnerlijkt? In mijn bijdrage
probeer ik deze vragen te onderzoeken. In gedichten waarin elementen
van het landschap, van de reële ruimte voorkomen, worden ze door de
niet-literaire, cognitieve processen door de lezer opnieuw georganiseerd.
Aan de hand van een analyse van enkele gedichten wordt in deze bijdrage
de beweging aangetoond tussen de waargenomen, reële ruimte, de ruimte
van het gedicht en de mentale ruimte van de lezer.
Krajina může vyvolávat pocit “hlubokého klidu a zároveň [...] silného
neklidu” (Kopland), jedinečnosti a opakovanosti, bezpečnosti a odcizeni.
Jak jsou tyto protiklady zpracovány v literárnim dile? Jak se mšni krajina
vnimaná básnikem v krajinu poetickou? Jak nakládá čtenář s krajinou, ze
které se v básni stala krajina vnitřni? Ve svém přispěvku se pokoušim tyto
problémy zkoumat. Prvky krajiny, reálného prostoru v básnich jsou
čtenářem cestou neliterárnich, kognitivnich procesů přeorganizovány.
Analýzou několika básni bude v tomto přispěvku ukázán pohyb mezi
vnímanou, skutečnou krajinou, prostorem básně a čtenářovým mentálnim
prostorem.

Inleiding
‘Voor mij is de vraag altijd nog waarom ik mij zo aangetrokken voel tot dit landschap.
Het vervult mij met diepe rust en tegelijkertijd geeft het mij een gevoel van hevige
onrust - alsof ik geconfronteerd word met een ten diepste onvervulbaar verlangen.
Als ik zo om me heen kijk, denk ik: zo is het. Dit blijft. Ik zou bij wijze van spreken
graag bij dit blijvende willen horen. Tegelijkertijd besef ik: ik hoor er niet bij, ik zal
er nooit bijhoren, dit is de zogenaamde objectieve werkelijkheid waar ik als subject
geen deel aan heb’ (Kopland, in: Piryns 1988: 139), zei Rutger Kopland in een
interview en sneed daarmee tal
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van aspecten aan die in deze bijdrage aan de orde komen. Heeft de mens een plaats
in het landschap, maakt hij er deel van uit of staat hij inderdaad, zoals Kopland
beweert, daarbuiten? Hoe verandert het landschap dat door de dichter waargenomen
wordt in een poëtisch landschap? Is het landschap het belangrijkste element of een
decor dat dient in het gedicht als achtergrond voor verwoording van existentiële
ervaringen van de ik? En bovenal, wat doet de lezer met het landschap dat in het
gedicht wordt verinnerlijkt?
In mijn bijdrage wil ik niet al deze vragen grondig onderzoeken. In principe zal
ik me concentreren op een aspect, namelijk de relatie menslandschap. Voor ik echter
tot het onderwerp van deze bijdrage overga, wil ik het nog hebben over twee
persoonlijke observaties die het uitgangspunt zijn geweest voor het cognitief
perspectief van mijn verhaal. Tegen het einde van het semester liep ik door het
prachtige hoofdgebouw van de Wrocławse universiteit en zag daar een reclamebord
staan. Op de achtergrond was een idyllisch landschap te zien: een blauwe hemel,
donkergroene boom en lichtgroene weide in de lente of in de zomer. Op de voorgrond
was een huis geschetst met witte lijnen. Het huis hoorde eigenlijk niet in het landschap
en het hoorde er toch wel bij. De reclame spoorde aan tot het sluiten van kredieten
om de droom van een eigen huis te kunnen verwezenlijken. Toen ik het zag, dacht
ik aan het gedicht van Willem van Toorn ‘Huis 1’.
Met de volgende observatie is een familieanekdote verbonden. Mijn zoon, nog
geen acht, bezocht in de vakantie een automuseum. Vervolgens tekende hij de ene
auto na de andere, meestal Bugatti's. Bij de zoveelste tekening hebben we hem
gevraagd of hij misschien ook iets anders zou willen tekenen. ‘Geen probleem’, zei
hij, ‘een Bugatti met landschap’. Bij het woord ‘landschap’ werd ik alert. Het resultaat
van onze aanmoedigingen was een tekening waarop een huis, de zon en de bomen
aan de weg meer aandacht trokken dan de auto. Op zijn laatste vakantietekening
stond geen auto meer, althans die was niet te zien. Het was louter landschap.
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Deze verschuiving van betekenis van verschillende elementen op de tekeningen van
mijn zoon deed me denken aan het gedicht van Ad Zuiderent ‘Een ander land’. En
toen was eigenlijk de basis voor het nu volgende verhaal gelegd. Naar aanleiding
van deze twee situaties dacht ik aan het figuur-achtergrond-fenomeen dat in de
cognitieve poëtica als een van de belangrijkste principes van de literatuur geldt
(Stockwell 2006: 17-28). Bepaalde elementen worden in de tekst op de voorgrond,
andere op de achtergrond geplaatst. We zien wat we willen zien en worden daarbij
door de context bijgestuurd. Ons persoonlijke standpunt is belangrijk, maar
tegelijkertijd worden we geleid door de context en door verschillende elementen uit
de tekst, door diverse technieken, om de tekst op een bepaalde manier te lezen en te
interpreteren. Tijdens de lectuur is de lezer degene die meebeslist over wat naar de
achtergrond verschuift en wat op de voorgrond komt.
De relatie mens-landschap wordt hier besproken aan de hand van enkele gedichten
die met elkaar in dialoog worden gezet. Daartoe breng ik gedichten van Ad Zuiderent
(1944) en van Willem van Toorn (1935) met elkaar in
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verband. De wegen van deze twee dichters kruisen elkaar: in de werkelijkheid en in
de poëzie. Ad Zuiderent schreef een gedicht dat op het gedicht ‘Eiland’ van Van
Toorn (Van Toorn 1997: 33) was geïnspireerd, nl. ‘Van het eiland’ (Zuiderent 2004:
22), en las het voor tijdens de presentatie van Van Toorns verzamelbundel Gedichten
1960-1997 (2001). Beide dichters worden door Hugo Brems in de nieuwe
literatuurgeschiedenis in één adem genoemd in een reeks ‘dichters die bewustzijn,
constructie, gelaagdheid en symboliek verkozen boven directe belijdenis’ (Brems
2006: 449). Ook elders worden ze naast elkaar besproken, bijvoorbeeld als dichters
van het lange gedicht (Van Deel 2005: 6970). Ad Zuiderent en Willem van Toorn
hebben gedichten geschreven over de watersnood (Zuiderent 2003; Van Toorn 2004)
en beiden schrijven over het landschap, zowel in hun essaystische werk (Zuiderent
1997; Van Toorn 1998) als in hun poëzie. Raakvlakken genoeg... en toch werd deze
verwantschap niet nader onderzocht. Gedichten van Zuiderent en van Van Toorn
worden niet alleen naast elkaar geplaatst, maar ook tegenover elkaar: om te zien wat
door deze confrontatie in beweging komt. Als methode van lezen hanteer ik het
concept ‘corresponderend lezen’, een voorstel tot het lezen van poëzie dat door Odile
Heynders in haar boek Correspondenties. Gedichten lezen met gedichten (2006:
18-21) wordt gepresenteerd. Het leesproces verdeelt ze (2006: 18-19) in vier fasen:
een eerste reactie van de lezer, dan formele analyse en als derde stap noemt ze
plaatsing van de tekst in een context. Als laatste leesfase wordt ‘corresponderend
lezen’ voorgesteld (Heynders 2006: 18):
Vervolgens doet zich de mogelijkheid voor correspondenties uit te zetten:
welk eerder gelezen gedicht helpt om dit specifieke gedicht te begrijpen,
te becommentariëren en in een ander perspectief te zien? De lezing van
het gedicht breidt zich uit over de grenzen van de tekst heen. [...] Het gaat
erom gedichten met elkaar in verband te brengen, er andere gedichten
doorheen te laten klinken. [...] Corresponderend lezen houdt in dat er
sprake is van contact, overeenstemming of aansluiting van het ene gedicht
op het andere of van het ene oeuvre op een ander. In de confrontatie van
verschillende gedichten wordt het specifieke, maar ook het vergelijkbare
van teksten duidelijk. Correspondentie behelst toeval én sturing door de
lezer, die beslist welke gedichten hij op elkaar wil laten aansluiten.
(Heynders 2006: 19)
De teksten ‘spreken’ met elkaar en de lezer leidt het gesprek.

1. Het landschap in huis - Ad Zuiderent
Het eerste gedicht dat hier aan het woord komt is ‘Een ander land’ van Ad Zuiderent
uit de bundel Natuurlijk evenwicht (1984).
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Een ander land
Ik ben eens naar een ander land geweest:
honing werd er verkocht, de zon scheen steeds,
de horizon was paarsgrijs van lavendel.
Daar was een overschot van verte
waarvan ik kleurendia's nam voor thuis.
Het land was oud; men had er veel ruïnes;
wie er maar even was, was al gelukkig.
Ik bleef er langer, ging nog op een berg
en knakte tijm, omdat die wild was, met de handen
(het was een land ten zuiden van Parijs).
Die geur, die droge kleur, hing in de auto,
toen ik naar 't noorden kwam met mijn verhaal.
En in het licht van de projektor op de muur
zag ik mijn eigen huis, mijn kast, mijn la,
mijn doosjes, mijn Vaucluse op de duur.
(Zuiderent 1984: 25)

Het is een gedicht over Frankrijk1, over vakantie en thuiskomst, over droom en
werkelijkheid, over oneindigheid en beperking, en nog veel meer. In de eerste strofe
lezen we een geïdealiseerd beeld van ‘Een ander land’ (r. 1), dat een land van melk
en honing lijkt, van eeuwig goed weer en een overvloed aan ruimte. Het landschap
is in de eerste en in de tweede strofe op de voorgrond gezet, het trekt de aandacht,
ook door een zekere geheimzinnigheid: Frankrijk wordt niet bij de naam genoemd,
het is ‘Een ander land’ en ‘een land ten zuiden van Parijs’ (r. 10). Toch is ook in de
twee eerste strofen de ik sterk aanwezig, het gedicht begint immers met ‘Ik’ en ook
het perspectief dat in het begin algemeen lijkt, versmelt met het perspectief van de
ik in de zin: ‘Daar was een overschot van verte / waarvan ik kleurendia's nam voor
thuis’ (r. 4-5). De ik lijkt een typische toerist - van de vakantie dienen foto's
meegenomen te worden en herinneringen die men later, thuis, in geuren en kleuren
kan vertellen. Eerst waren het de verhalen van anderen die tot een mythe zijn gegroeid,
een die in de eerste strofe weerklinkt.
Dweepte de ik ook ermee? Misschien wel, gezien de net genoemde versmelting
van perspectief. Dan de confrontatie: ja, inderdaad, ‘een overschot van verte’ (r. 4)
die hij fotografeert. Waarom doet hij dat? Waarom kijkt hij door de lens van het
fototoestel en niet direct? Waarom moet hij nog ‘op een berg’ gaan? Om beter te
kunnen zien, om betere foto's te kunnen maken, de tijm te knakken, om wat ermee
te doen? Geniet de ik van het landschap, van het moment, is hij gelukkig? Als men
de logica volgt van de zinnen: ‘wie er maar
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even was, was al gelukkig. / Ik bleef er langer’ (r. 7-8), dan lijkt hij zelfs gelukkiger
dan een andere bezoeker die ‘er maar even was’ (r. 7), want hij bleef er langer. Maar
ook langer blijven is niet genoeg, de ik wil het beeld, de geur, de kleur bewaren, voor
later, ‘voor thuis’ (r. 5) - hij neemt kleurendia's en knakt tijm die ‘naar 't noorden’
(r. 12) worden meegenomen. Als ‘thuis’, ‘'t noorden’ voor Nederland zouden staan,
kan het gedicht misschien gelezen worden als een poging om het benauwende gevoel
van gebrek aan ruimte in Nederland te overwinnen met de ruimte vanuit ‘Een ander
land’.
Maar misschien speelt hier ook de beperking van de ik door het eigen huis een rol
en wil de ik zijn directe omgeving verruimen met de foto's van de Franse verte? ‘In
het licht van de projektor’ (r. 13) valt de ruimte van toen samen met de benauwende,
ingeperkte ruimte van het eigen huis, wat weergegeven wordt in de anticlimax ‘mijn
eigen huis, mijn kast, mijn la, / mijn doosjes’ (r. 14-15), die uitmondt in ‘mijn
Vaucluse op de duur’ (r. 15). Het landschap verschuift naar de achtergrond, de ik
wordt tot figuur. Het frequente gebruik van het possesief pronomen ‘mijn’ in de
laatste strofe en van het diminutief ‘doosjes’ suggereert eveneens vertrouwdheid,
maar het is de vertrouwdheid, ik laat hier even de dichter zelf aan het woord, ‘met
het steeds meer benauwende: in het huis staat een kast, in die kast zit een la, in die
la zitten doosjes en pas daar, in die allerkleinste bergplaats zit de Vaucluse. Dat wil
zeggen: daar zit enerzijds de ruimte (of althans de illusie daarvan), maar door de
betekenis van het woord “Vaucluse” zou je kunnen denken dat de reiziger destijds
al had kunnen beseffen dat de ruimte waarin hij zich bevindt, eindig is. “Vaucluse”
is de naam van het Franse departement waarin bijvoorbeeld Avignon ligt, maar het
woord betekent letterlijk “gesloten dalen”. Aan het eind van een van die dwarsdalen
(waar de weg dus niet verder loopt, vanwege het gebergte daarachter) ligt
Fontaine-de-Vaucluse, de plaats aan de voet van de Mont Ventoux, waar Petrarca
zijn Laura ontmoette’2. Het landschap, de ruimte, wordt dus in een foto gesloten en
komt het huis binnen.
Wordt de ik door deze ervaring met eigen beperkingen geconfronteerd, moet hij
zich bij de plots bewust geworden gedachte neerleggen dat ook de verte die oneindig
leek, uiteindelijk toch beperkt is? Mijns inziens gaat het hier om nog meer: om de
bewustwording van het moment. Het leven in de mythe of in de herinnering wordt
langzamerhand overwonnen door de moeilijke kunst van het leven in het hier en nu.
Op dit gevoel wordt immers al geanticipeerd met de synesthesie ‘droge kleur’ (r.
11). De net geknakte tijm is in de auto nog ongetwijfeld groen en fris van kleur, maar
voor de ik verbleekt die kleur nog voor de plant verdroogt. Misschien nog zelfs voor
de tijm geknakt is, wordt hij reeds een herinnering. Deze bewustwording is een proces
dat begint terwijl de ik naar de dia's kijkt3.
De dromen van vroeger en de werkelijkheid van nu worden met het landschap in
verband gebracht in ‘Luchtverkeer’, een ander gedicht van Ad
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Zuiderent uit dezelfde, om zijn compositie veel geprezen (Brems 2006: 448) bundel
Natuurlijk evenwicht (1984):
Luchtverkeer
Ik dacht dat ik weer treinen in de verte hoorde:
een zolderkamer in een dorp, de ruimte van een polder;
en tussen rails en bed de koepel van geluid.
Niet als in films gefluit van vrijgekomen stoom,
meer tikken van de wielen tegen nieuwe stukken rail
tot aan de Moerdijkbrug. Soms bracht een trein uit Brabant
het geluid terug voor de verte het liet sterven.
Ik wou dan mee, de avond, de provincie uit.
't Is avond nu; de zomer is voorbij. Ik hoor
de wasmachine van de bovenburen. Die draait,
en stopt, en draait terug, en stopt. Station volgt na
station: de ruimte ligt in stukken. Dit is de boemel van
vervormd begaan; iets rolt, en rolt terug, staat bijna stil.
Achter de spoordijk werd het eiland leeg. Daar was
voorbij de grenzen van geluid een zee van ruimte tot
de Kop van 't Land. Hoogspanning hing daar naar de overkant.
(Zuiderent 1984: 35)

Hoewel de ik thuis is, is het gedicht vol landschap. Een huiselijk, men zou bijna
willen zeggen: in ieder geval geen poëtisch geluid van de wasmachine evoceert
beelden, geluiden en emoties van vroeger. De opbouw van het gedicht is symmetrisch
en pas in het midden van de tekst wordt duidelijk wat het perspectief van de ik is en
wat de aanleiding was tot herinneringen. Chronologisch gezien begint het gedicht in
het midden en tegelijkertijd vindt ook in het midden een wending plaats. De avond
van toen (r. 8) en de avond van nu (r. 9) vallen samen; voor de lezer wordt het
duidelijk dat de beelden uit de drie eerste strofen tot het verleden behoren. Maar is
het werkelijk zo? De vermenging van het geluid zorgt tevens voor de vermenging
van tijd en ruimte. Het verleden en het nu zijn tegelijkertijd de toekomst van toen,
maar wel vervormd: ‘de ruimte ligt in stukken’ (r. 12), terwijl de toekomst van toen
‘een zee van ruimte’ (r. 15) leek. In de gesprekken die ik met de dichter via e-mail
voerde, gaf hij blijk van een zekere ontevredenheid met de formulering ‘vervormd
begaan’ (r. 13). Een mogelijke variant zou zijn: ‘Dit is de boemel /
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tussen was en was’, dat volgens Ad Zuiderent ‘meer terloops dan dramatisch klinkt,
maar wel de impasse aanduidt waarin de dromer van vroeger is terechtgekomen’4.
‘Vervormd begaan’ klinkt inderdaad geheimzinniger, maar de betekenis van het
woord ‘begaan’ is moeilijk in verband te brengen met andere betekenissen in het
gedicht. Toch verwijst het woord ‘vervormd’ mijns inziens naar een zekere
moeilijkheid die met bedrog van de herinnering verbonden is. Van zijn kant geeft
de variant ‘tussen was en was’ het gevoel van afstand weer, tot wat veel vroeger was,
maar ook tot wat daarna was. Door de associatie met het wasgoed verwijst deze
formulering tegelijkertijd naar het heden.
Ook al weet de ik dat het geluid nu van de wasmachine is en niet van de trein,
komen de beelden terug in de laatste strofe en eindigen met de metafoor:
‘Hoogspanning hing daar naar de overkant’ (r. 16). Het gaat over een element van
het landschap, de hoogspanningskabels die over de rivier op de Kop van 't Land
hingen, maar de formulering heeft ook te maken met verwachtingen, de spanning:
daar, aan de andere kant van het eiland, begint een andere wereld. Hier moeten we
even naar de landkaart kijken. Dankzij de plaatsnamen is het landschap uit het gedicht
duidelijk in de werkelijke ruimte te situeren. De Kop van 't Land is het meest oostelijke
punt van het Eiland van Dordrecht. Vanuit 's-Gravendeel - het geboortedorp van de
dichter - gezien, ligt aan de overkant (waarnaar ‘de hoogspanning hing’) opnieuw
een eiland, en wel een vrij klein eiland dat toch door de internationale
treinverbindingen met de grote wereld (Brussel en Parijs) is verbonden. En voorbij
de Kop van 't Land begint de nieuwe provincie Noord-Brabant die in het gedicht is
vermeld. De ‘zee van ruimte’ (r. 15) en het geluid van de grote wereld dat ‘de trein
uit Brabant [bracht]’ (r. 6) hebben in de realiteit betrekking op een gesloten geheel,
een eiland.
Maar de ik van toen zag dit waarschijnlijk in een ander perspectief. Luisterend
naar de trein, vol verwachting, kon hij toen niet weten wat hij nu weet, dat er ook in
de beweging stilstand inbegrepen is en in de stilstand beweging. Dit vroegere
perspectief wordt in het hier en nu even teruggevonden en versmelt met het
nu-perspectief in de formulering: ‘iets rolt, en rolt terug, staat bijna stil’ (r. 13). De
andere wereld wordt tot deze wereld en deze indruk doet weer denken aan het vorige
gedicht, ‘Een ander land’. Er zijn nog meer overeenkomsten, zoals de impasse van
de dromer. Ook een zekere versmelting van ruimtes speelt in beide gedichten een
rol. De ruimte, het landschap, wordt gebracht tot kleinere proporties in ‘Een ander
land’, of in stukken verkaveld in ‘Luchtverkeer’. De titel van het laatste gedicht
verwijst trouwens ook naar deze versmelting die in de lucht, via het geluid, maar
ook in de lucht, in de verbeelding gebeurt. In beide gedichten is het landschap het
uitgangspunt voor de reflectie en het maakt niet uit of het om een minder duidelijk
gesitueerd oord in ‘Een ander land’ gaat dan wel om een preciezer, met plaatsnamen
beschreven ruimte. Het landschap wordt als het ware in huis gehaald en treedt - als
figuur - op de voorgrond om langzamerhand naar de achtergrond te verschuiven en
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plaats te maken voor de existentiële ervaring van de ik, de ervaring van het moment.

2. Huis in het landschap - Willem van Toorn
Vanuit de besproken gedichten van Ad Zuiderent kunnen nu correspondenties worden
uitgezet naar de cyclus ‘Het landleven’ uit de gelijknamige bundel van Willem van
Toorn (Van Toorn 1981). Bijzondere aandacht schenk ik daarbij aan het eerste en
het laatste gedicht van deze cyclus, die de verandering van houding van de mens
tegenover het landschap zichtbaar maken.
Huis 1
Een huis. Waar denk je dan aan.
De plaats aan de smalle weg
aangewezen. Gezegd:
hier moet het komen te staan.
Daar loopt dan de laan
met grint waar de regen in weg
kan zakken. Het erf. Een heg:
het gaat ze immers niets aan
wat mensen binnen doen samen.
Luiken voor de ramen.
Keuken. Gangen. Kamers.
Woordloze droom van een bed.
Avonden bits van winter
kunnen niet binnendringen
in dat gebouwd huis: een nest.
Lijnen van een wijzende hand
over de aarde. Zeker
is het huis zo bedacht.
In oogbewegingen zacht
van verwachting getekend
op het nog lege land.
(Van Toorn 1981: 31)

Wat hier wordt geschetst is een herkenbare situatie: net als in de gedichten van Ad
Zuiderent is ook hier een dromer aan het woord, deze keer iemand die van
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een eigen huis droomt en het huis bedenkt, zowel als een object in de fysieke ruimte
alsook als een mentaal huis. In ‘Huis 1’ neemt de ik een voor Van Toorns poëzie
typische houding van de observator aan (vgl. T'sjoen 2001: 42). Tijdens een observatie
van het landschap - ‘de plaats aan de smalle weg’ (r. 2) construeert de ik een verbeeld
huis waarbij attributen van de fysieke ruimte worden gebruikt: ‘Keuken, Gangen,
Kamers’ (r. 11). Het huis is bijna reëel en deze indruk wordt nog extra onderstreept
door de formulering ‘dat gebouwd huis’ (r. 15). De lyrische ik die zich achter de
je-vorm verstopt, raakt geëngageerd in zijn voorstelling, bedenkt niet enkel praktische
oplossingen (‘de laan / met grint waar de regen in weg kan zakken’ [r. 5-7]), maar
wordt ook emotioneel betrokken bij zijn droom van het huis dat een afzondering van
de buitenwereld moet bieden (‘Een heg: / het gaat ze immers niet aan / wat mensen
binnen doen samen. / Luiken voor de ramen. [...] Woordloze droom van een bed. /
Avonden bits van winter / kunnen niet binnendringen / in dat gebouwd huis: een
nest’ [r. 7-15]). Het beeld van het gebouw wordt aangevuld met emoties, waarbij het
huis ook de mentale dimensie krijgt van thuis, nest, schuilplaats (zie Elke Brems
2005, Bachelard 1958, 1975, 1976). Het huis, getekend met ‘een wijzende hand /
over de aarde’ (r. 16-17), begint deel uit te maken van het landschap, van ‘het nog
lege land’ (r. 21), meer nog, het wordt tot figuur - het belangrijkste element in het
verinnerlijkte landschap en in het gedicht. De voorstelling van het huis wordt op de
voorgrond geplaatst in het landschap dat door middel van de tekst wordt
geconstrueerd. Doordat in ‘Huis 1’ een niet bestaand huis tot het belangrijkste element
wordt, wordt de zogenaamde ‘reële’ ruimte in twijfel getrokken. Niet alleen het huis,
ook het landschap lijkt niet meer dan een constructie die dankzij de taal, dankzij het
gedicht bestaat (zie T'sjoen 2001, 2004)5. ‘Huis 1’ is het eerste gedicht uit de cyclus
‘Het landleven’, ‘Decor’ is het laatste gedicht uit deze cyclus en ook hier staan huis
en landschap in relatie tot elkaar.
Decor
Leven dat hier bestond
behoudt een aanwezigheid
waardiger dan wat nu lijkt
zo tastbaar te zijn. Kijk
onder de stenen: grond.
Dwars door je nieuwe huis
in een andere ruimte van tijd
stappen jagers over een ijsharde akker. De hagel bijt
in je dromen. De smaak van kruit.
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Ter hoogte van je bed
loopt een sloot tussen velden door.
Vissen trekken een spoor
van bellen achter je net
afgewend hoofd. Het decor
waarin je bent neergezet
wordt al doorzichtig, slijt
als papier op de vouwen door
onder de schurende tijd.
Daarachter weer het wijd
waaiend landschap. Werkelijkheid.
(Van Toorn 1981: 37)

In vergelijking met het eerste gedicht neemt het huis hier niet zo'n belangrijke plaats
in als in het vorige gedicht het geval was - men denke aan de titel of aan de eerste
woorden van ‘Huis 1’. En toch was het daar een gedacht huis en is het in ‘Decor’
het ‘nieuwe huis’ (r. 6), een werkelijk neergezet gebouw. In vergelijking met ‘Huis
1’ is hier de afstand van de lyrische ik groter, onder andere door het veelvuldig
gebruik van de ‘je’-vorm. ‘Je’ kan als persoonlijke vorm (van ‘jij’) fungeren maar
tegelijkertijd is ‘je’ als een onpersoonlijke vorm op te vatten (van een persoon in het
algemeen met wie de spreker zich identificeert). Door het gebruik van ‘je’ wordt
tegelijkertijd een zekere veralgemening bereikt waardoor de lezer zich op zijn beurt
gemakkelijker in de voorgestelde situatie kan verplaatsen.
De je in dit gedicht is eveneens iemand die droomt, doch deze keer niet van het
huis maar van het landschap. Hoewel het huis hier reëler is dan het bedachte huis uit
het vorige gedicht, is er een grotere afstand van de je tot zijn nieuwe huis te bespeuren.
Dit uit zich bijvoorbeeld in de formulering ‘De hagel bijt / in je dromen’ (r. 9-10),
of in het beeld van de sloot die de velden verdeelt en naar de figuurlijke verdeeldheid
verwijst, dan wel in het beeld van iemand die zijn hoofd in het bed afwendt, vooral
wanneer dit beeld tegen de formulering ‘Woordloze droom van een bed’ uit ‘Huis
1’ (r. 12) wordt gehouden. Het huis, hoe reëel, ‘tastbaar’ (r. 4) het nu ook lijkt, wordt
enkel tot ‘Het decor / waarin je bent neergezet’ (r. 15-16), is iets tijdelijks, ‘slijt / als
papier op de vouwen doorm/ onder de schurende tijd’(r. 17-19). Het huis verschuift
naar de achtergrond en ‘het wijd waaiend landschap’ (r. 20-21) dat veranderlijk is
maar altijd aanwezig, wordt het belangrijkst.
In de poëzie van Willem van Toorn, ‘de dichter van het landschap’ (T'sjoen 2001:
40), iemand die zich ook publiek vaak inzette tegen de vernietiging van het
Nederlandse landschap (zie Zandbergen 2007; T'sjoen 2001: 44), heeft de notie ‘huis’
altijd al een belangrijke rol gespeeld. In een reminiscentie aan de jaren zestig noemt
Willem van Toorn in een interview het voor de nieuwe generatie dichters typerende
gevoel van zweven een soort
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dualisme tussen verlangen naar vrijheid aan de ene kant en naar gebondenheid aan
de andere kant. Het is niet toevallig dat Van Toorn voor deze gebondenheid het
woord ‘onderdak’ gebruikt:
‘En die droom van een grotere vrijheid voor mensen, die dan heel zeker
in de jaren zestig gespeeld heeft, die blijkt dan in de praktijk iets op te
leveren waar mensen toch niet zo geschikt voor zijn. Mensen kunnen met
die vrijheid, waar ze aan de ene kant gebruik van maken, er toch niet goed
mee leven omdat hun behoefte aan een soort gebondenheid, aan een soort
onderdak, zo groot is dat er een heel sterk dualisme tussen die twee
ontstaat’ (Roggeman 1982: 11).
Het dualisme waarover hier gesproken wordt, is een vaak voorkomend thema in de
poëzie van Willem van Toorn. In zijn gedichten uit de bundel Een kraai bij Siena
(1979) verschijnt het huis als object in de fysieke ruimte, als motief en als metafoor
en wordt op een aparte manier in verband gebracht met de tijd en het landschap. De
fysieke ruimte van het lege huis uit de cyclus ‘Een leeg huis’ (Van Toorn 1979:
25-37) wordt aangevuld met verhalen over ‘wat daar niet allemaal voor levens in
geweest zouden kunnen zijn’ (Roggeman 1982: 21). In deze verhalen is de liefde in
haar verschillende verschijningsvormen het hoofdthema. De notie ‘huis’ is bij Van
Toorn dan aan de ene kant verbonden met het begrip van veiligheid en geborgenheid.
Aan de andere kant wordt in zijn gedichten niet alleen tijdelijkheid, maar vooral de
schijnbaarheid van deze gevoelens onthuld. Zo ook in de volgende bundel, Het
landleven (1981). In het besproken gedicht ‘Huis 1’ wordt over een huis nagedacht
dat pas zou ontstaan op een lege plek in het landschap. Het daarmee verbonden gevoel
van veiligheid, verwoord in ‘Huis 1’, maar ook in ‘Huis 2’ - als ‘onaantastbaar dak’
(Van Toorn, 1981: 33) wordt in ‘Huis 3’ in twijfel getrokken: ‘Er kwamen / nijvere
mannen met hamers / en wagens. Wat haast een eeuw / binnen was werd ineens /
blootgelegd met een schreeuw / van schurend hout’ (Van Toorn 1981: 35). In ‘Decor’,
het laatste gedicht uit deze cyclus, keert het motief terug van twee tijdsperspectieven
die elkaar in een ruimte kruisen. Het huis wordt tot ‘het decor’ in een landschap dat
eeuwig en daarom werkelijk lijkt, dan wel veranderlijk is en daardoor slechts een
voorstelling is, één werkelijkheid van vele.
Zowel het bewustzijn van verschillende tijdsperspectieven als het besef van de
ongrijpbaarheid van de werkelijkheid, alsook het genoemde dualisme leiden tot het
gevoel van vervreemding, dat in de gedichten van Van Toorn steeds weer naar voren
komt. Men kan een poosje misschien deel uitmaken van deze werkelijkheid, maar
een zo begrepen ruimte volledig be-wonen, of zoals Kopland in het bovenstaande
citaat zegt, er deel aan nemen, zich ermee identificeren, lijkt onmogelijk.
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3. Correspondenties
Het gedicht ‘Huis 1’ is het resultaat van een wisselwerking tussen de mentale ruimte
van de ik en de reële ruimte waarbij het concept, de voorstelling van het huis worden
geprojecteerd in de reële ruimte van het landschap. Een omgekeerde beweging kan
worden aangetoond in het gedicht ‘Een ander land’ van Ad Zuiderent: het landschap
wordt in het huis geprojecteerd. Dit gebeurt in dit gedicht letterlijk: via een ‘projektor
op de muur’ en figuurlijk: de ik komt naar huis terwijl hij vol is van het landschap
en de verte die oneindig leek, om daarna te worden geconfronteerd met de beperkingen
van de eigen omgeving. Hij ziet de verte niet, maar toch is het landschap niet voor
niets in huis gehaald: de ik ziet dat wat in dit moment te zien is: zijn eigen huis, zijn
kast, zijn la, zijn doosjes (zie ook: Bachelard 1958, 1976), zij het uiteindelijk ook
zijn Vaucluse waarmee hij de confrontatie niet mijdt. Deze houding - bewuste
confrontatie met een eigen probleem - wordt als een keerpunt beschouwd in het
taoïsme, waarvan in de poëzie van Ad Zuiderent talrijke sporen te vinden zijn.
Tegenover de gedichten van Ad Zuiderent valt bij Willem van Toorn een grotere
afstand op van de lyrische ik tot het landschap. Al kan er geen sprake zijn van een
vereenzelviging van de ik met het landschap bij Zuiderent, toch is het landschap, de
voorstelling ervan of de herinnering daaraan een soort katalysator en maakt het de
ik mogelijk om het nu, het moment te ervaren, al is dit moment vaak niet meer met
de beleving van het landschap zelf verbonden. Het dualisme dat een sterk kenmerk
is van Van Toorns poëzie, is bij Zuiderent niet relevant.
Van Toorn gebruikt in bovenstaande gedichten de dubbelzinnige je-vorm en plaatst
in het landschap bijvoorbeeld een object als een huis, dat archetypisch met de mens
verbonden is, om op die manier, via een omweg, de ervaringen van de ik ruimte te
bieden. De gedichten van Ad Zuiderent zijn daarentegen directer en dit verschil kan
niet verklaard worden door het al dan niet gebruiken van de ik-vorm. Als men naar
de laatste dichtbundel van Ad Zuiderent kijkt, Fietser naar niets (2004), valt het
grote aantal je- en wij-gedichten op. De directheid van Zuiderent versus indirectheid
van Van Toorn wordt eerder voelbaar wanneer men naar de houding kijkt die de ik
tegenover het landschap inneemt. De poëzie van Zuiderent is particulierder.
Daarentegen bevatten de gedichten van Van Toorn vaak een bijna politieke boodschap:
(Hollandse) landschap moet bewaard worden. Mijns inziens is vanuit dit verschil
ook de grote aandacht te verklaren die de critici aan het werk van Willem van Toorn
besteden en de beperkte essayistische of academische aandacht voor de poëzie van
Ad Zuiderent.
In Van Toorns dichtbundels Een kraai bij Siena (1979) en Het landleven (1981)
werden foto's bij de gedichten geplaatst. Deze foto's, zowel als de daarop geïnspireerde
gedichten, laten het veranderende, maar veelal verdwijnende landschap zien: half
afgebroken, verlaten huizen, nieuw aangelegde wijken in de grote ruimte van de
polder, of een leeg landschap. Ad
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Zuiderent merkt terecht op dat er ‘in zulke gedichten altijd twee werkelijkheden
tegelijk worden gepresenteerd’ (Zuiderent 2006: 39)6. In de dichtbundels van
Zuiderent, waarin zoveel gedichten van het landschap staan, zijn geen foto's. Zouden
de foto's een beperking zijn van de vrijheid die deze poëzie ademt? Talrijke gedichten
van Zuiderent zijn geïnspireerd op de idee van het taoïsme dat de weg zelf het doel
is. Dit is een gedachte die in deze poëzie vaker voorkomt, men denke bijvoorbeeld
aan de titel van zijn meest recente bundel Fietser naar niets (2004): de fietstocht op
zich is het doel, de ik geniet van de weg hier en nu. De relatie mens-landschap is bij
Zuiderent direct en bij Van Toorn indirect. De directheid van de poëzie van Zuiderent
is niet gewoon simpel. Door de verhalende toon doen de gedichten van Van Toorn
juist vaak gewoner aan dan die van Zuiderent waar met niet altijd even gemakkelijk
verklaarbare associaties en symbolen wordt gewerkt.
In 1997 verscheen van Van Toorn de dichtbundel Tegen de tijd. De titel
karakteriseert treffend de thematiek van zijn poëzie die beheerst wordt door de idee
om alles wat niet tegen de tijd kan, te bewaren. Het gedicht is een van de
mogelijkheden en zo ook de foto's die zijn gedichten begeleiden. Terwijl het bij Van
Toorn daarbij blijft (zijn doel is: bewaren), wordt er bij Zuiderent één stap meer
gezet. Het bewaren van een landschap, van een herinnering, maakt het beleven van
het moment pas mogelijk. Dit be-leven van het moment is wat uiteindelijk blijft, zij
het als ‘een ten diepste onvervulbaar verlangen’ (Kopland, in: Piryns 1988: 139).
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Eindnoten:
1 Aan dit gedicht is de titel van een verzamelbundel gedichten over Frankrijk ontleend (Molegraaf
2004).
2 Met dank aan Ad Zuiderent voor de virtuele gesprekken over vakantie, het leven en de poëzie.
3 Ter afsluiting nog een korte opmerking om aan te duiden dat het voorgaande slechts een van
de mogelijkheden is die dit gedicht voor de lezer en voor de correspondenties opent. ‘Een ander
land’ zou ook vanuit het woord ‘Vaucluse’ kunnen gelezen en geïnterpreteerd worden en dan
in correspondentie gezet met bijvoorbeeld ‘Fontaine-de-Vaucluse’ van Stefan Hertmans
(Hertmans 2006: 616), of met sommige gedichten uit zijn bundel Francesco's paradox (Hertmans
2006: 393-453).
4 Zie noot 2.
5 Yves T'Sjoen zegt in zijn bespreking van Van Toorns verzamelbundel Gedichten 1960-1997
dat de dichter pas in zijn latere poëzie, ‘zeg maar vanaf Eiland [1991] de taal [gebruikt] als een
bindmiddel tussen nu en toen, hier en ginder, als een verweermiddel tegen de tijd’ (T'Sjoen
2001: 43). Naar mijn overtuiging geldt dit ook voor zijn vroegere gedichten, getuige ‘Huis 1’
en andere gedichten uit de bundel Het landleven.
6 De relatie tussen foto's en gedichten is een apart onderwerp en kan, hoe interessant ook, hier
niet uitvoeriger besproken worden.
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“Tikoes” van Henk van Woerden: het Zuid-Afrikaanse landschap
als brug tussen heden en verleden
Ewa Dynarowicz
Adam Mickiewicz Universiteit, Poznań, Polen
Samenvatting:
In Tikoes (1996) van Henk van Woerden wordt het proces van de
confrontatie met het moeilijke verleden beschreven - een proces dat wordt
aangegaan door een remigrant, iemand die door zijn emigratie-ervaring
de status van een tussenfiguur - een man tussen twee culturen (de
Nederlandse en de Zuid-Afrikaanse) verkrijgt. In dat proces speelt het
landschap een belangrijke rol. Het maakt niet alleen de confrontatie met
het verleden, maar ook het verwerken van het postapartheidstrauma en de
verzoening met zichzelf en met het land mogelijk. Tikoes is een bijzonder
ruimtelijke roman: niet alleen het landschap, maar ook het verleden en het
geheugen worden hier als ruimtes voorgesteld die men bijna letterlijk
bezoekt. De ruimtelijkheid van het zijn is een belangrijk vraagstuk voor
de fenomenologische antropologie. Ik wil me hier van de opvattingen van
deze wijsgerige stroming bedienen om te analyseren hoe het echte
landschap de verzoening met het culturele landschap teweegbrengt.
Henk van Woerden popisuje ve svém románu Tikoes (1996) konfrontaci
s bolestnou minulosti -proces, který prodělává re-emigrant, tedy člověk,
který se svou zkušenosti s emigraci ocitá v postaveni prostřednika - někoho
mezi dvěma kulturami (nizozemskou a jihoafrickou). V tomto procesu hraje
důležitou roli krajina - ta mu dává vedle konfrontace s minulosti také
možnost vyrovnat se s postapartheidnimi traumaty a smiřit se sám se sebou
a se svou zemí. Tikoes je román výjimečný svým prostorovým vnimánim nejen krajina, ale i minulost a pamět’ jsou zde předkládány jako mista,
která se daji téměř doslova navštivit. Prostorovost byti je závažnou otázkou
fenomenologické antropologie. Chci zde pomoci myšlenek tohoto
filozofického proudu analyzovat, jak skutečná krajina může vést ke smiřeni
se s krajinou kulturni.

1. Inleiding: ‘Tussenfiguren’ in de Nederlandse Zuid-Afrikaliteratuur
De geschiedenis van de contacten tussen Zuid-Afrika en de Lage Landen heeft een
aparte categorie Nederlandse literatuur tot stand gebracht: de Nederlandse
Zuid-Afrikaliteratuur. Ik zou hier willen stellen dat de term ‘tussenfiguur’ (zoals die
wordt besproken in Leijnse en Michiel van Kempen 1998), ook bruikbaar kan zijn
met betrekking tot Nederlandse, resp. Vlaamse (r)emigranten die in de
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periode na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Afrika zijn gegaan. Deze vormen
een aparte groep die in de studie van Leijnse en Van Kempen onbesproken blijft.
Literaire werken (vaak sterk autobiografisch gekleurd) die de ervaring van
Nederlanders en Vlamingen in Zuid-Afrika onder de apartheid thematiseren, vormen
de meest recente case study in het diachronische onderzoek naar het karakter van de
contacten tussen deze landen en de representatie daarvan in de Nederlandse literatuur.
Ik wil de aandacht vestigen op de specifieke problematiek die met de positie van de
middleman tussen het ‘nieuwe’ Zuid- Afrika en de Lage Landen verbonden is: het
verwerken van het (post) apartheidstrauma en de confrontatie met het eigen verleden.

2. Remigranten: confrontatie met het eigen verleden in het ‘nieuwe’
Zuid-Afrika
Bij mijn onderzoek ben ik onder andere bezig met de problematiek van de relatie
heden-verleden, geplaatst tegen de achtergrond van de overgangsfase in Zuid-Afrika
van apartheid naar democratie. Voor blanke liberaalgezinde intellectuelen was de
apartheidsperiode (1948-1994) een tijd van moeilijke morele keuzes; sommigen
kozen voor activisme en struggle, anderen, zoals Van Woerden (en zijn verteller
Thys), voor emigratie. Voor die emigranten die om politieke of ideologische redenen
Zuid-Afrika moesten of wilden verlaten, is het nu weer mogelijk terug te keren of
het land te bezoeken. Over de drang om naar Zuid-Afrika terug te keren als gevolg
van de speciale band met het land zegt Van Woerden: ‘Het land neemt je in bezit en
als je je probeert los te maken, dan lukt het niet meer.’ (Jonckheere 1999: 143)
De overgangsperiode is ook (of zelfs vooral) het punt waarop men een natuurlijke
drang voelt of gedwongen wordt om naar zijn verleden te kijken. Men wordt daartoe
aangespoord door de in het Zuid-Afrika van de jaren negentig heersende sfeer.
Geconfronteerd met de moeilijke kwestie van een dirty past koos het land voor een
verzoeningspolitiek (belichaamd door de in 1996 in het leven geroepen Waarheidsen Verzoeningscommissie). Die verzoening moest worden bevorderd door het
bekennen van de waarheid over het verleden in de openbare ruimte van de Commissie.
In vele gevallen is de confrontatie met het verleden echter een hoogst persoonlijk
proces dat in de ruimte van het eigen bewustzijn en geweten plaatsvindt. In Tikoes
van Henk van Woerden wordt een confrontatie met het verleden beschreven die zich
in de persoonlijke, intieme ruimte van een individuele bewustzijn voltrekt.
De terugkomst naar een land in een overgangsperiode geeft aanleiding tot een
dubbel dialectisch moment. Men wordt geconfronteerd met de twee gezichten van
het land: het oude, bekende, zoals dat opgeslagen ligt in het geheugen, en het nieuwe,
onbekende, verrassende, dat nog ontdekt moet worden. Een remigrant moet zijn
nieuwe, (her)opgebouwde (Europese) identiteit
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herdefiniëren in relatie tot beide aspecten. Paradoxaal is juist de confrontatie met het
oude het moeilijkst. In Tikoes staat dat proces centraal. Het is gebaseerd op het
geheugen dat - geprikkeld door de omringende werkelijkheid - wakker wordt geschud
zodat verdrongen herinneringen weer opduiken. Ik wil hier analyseren hoe dat proces
in de roman van Henk van Woerden wordt beschreven.
In Tikoes beheersen twee dingen het onderbewustzijn van de verteller Thys: het
landschap en zijn geliefde, Tikoes, die al gauw met het landschap wordt vereenzelvigd.
Hoe het waarnemen van het landschap (en van de vrouwals-landschap) het verwerken
van het moeilijke verleden bevordert en de verzoening met het land en met zichzelf
teweegbrengt, zal hieronder worden beschreven.

3. Tikoes (1996): terugkeren naar het verleden in een ander
‘Kon je in een persoon afdalen, zoals je een land bezocht dat je in een ver
verleden achter had gelaten’. (Van Woerden 1996: 110)
In Tikoes (1996) keert Thys, de zoon van Nederlandse emigranten na twintig jaar
afwezigheid naar Zuid-Afrika terug, vergezeld door zijn geliefde, Tikoes. Al gauw
wordt het duidelijk dat de verteller niet alleen naar het land, maar ook naar zijn
moeilijke verleden terugkeert. De eerste, in cursief geschreven alinea kondigt reeds
aan dat het hier om een mental journey gaat. De vliegreis naar Zuid-Afrika wordt
beschreven als het vallen in zijn (onder-)bewustzijn. Het doet denken aan een bezoek
aan een planetarium: de lezer wordt onder een andere hemel gebracht, niet alleen in
fysieke zin maar ook in de tijd. Samen met de twee reizigers landen we op de Kaap
waar het heden en het verleden van de verteller samenkomen en waar verschillende
tijdruimtes naast elkaar bestaan:
De hemel draait opzij, sterrenbeelden gaan ondersteboven hangen. Het
voelt als navigeren met ijsbloemen in het hoofd, killer figuren die achter
het netvlies vertakken, zonder dat je er greep op hebt. Buiten de patrijspoort
verdubbelen de oceanen. Is dit vliegen of zeilen? In onze dromen wordt
een schip van zijn anker geslagen. Het zeildoek klappert, en wij zoeken
in het donker tevergeefs naar de poolster of een ander vast punt;
constellaties die blijven ontbreken. [...] Het geeft jeuk in de minder
vertrouwde delen van het lichaam, en een lichte tinteling in de ledematen,
alsof het verschuiven van land tegelijk onverklaarbaar veel tijd is
overgeslagen. (Van Woerden 1996: 9)
Thys keert niet eerder naar Zuid-Afrika terug totdat hij Tikoes ontmoet, een jonge
Duitse en kleindochter van een emigrante uit het Verre Oosten. Hij besluit het land
van zijn jeugd te bezoeken, hoewel hij niet zeker weet waarom hij dat
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eigenlijk doet. Het enige wat hem duidelijk is, is dat hij dat zonder Tikoes niet zou
doen: ‘Dat ik in mijn eentje naar het zuiden zou gaan was nicht in Frage geweest’;
‘Als hij [zijn vriend] zou vragen wat ik hier kwam doen moest ik het antwoord
schuldig blijven, niets dan een vaag voorgevoel en nog vagere voornemens.’ (Van
W. 1996: 13, 16) De aanwezigheid van Tikoes dient hem als een pasklaar antwoord
op ongemakkelijke vragen die hem zullen worden gesteld. Geleidelijk aan realiseert
hij zich echter dat Tikoes in feite veel meer betekent dan een smoes, dat zij de ‘sleutel’
is die de terugkomst en de confrontatie met het verleden mogelijk maakt: ‘Waarom
nu pas teruggekeerd, met iemand die je welbeschouwd nauwelijks kende? Misschien
juist daarom?’ (Van W. 1996: 19)
Over zijn Zuid-Afrikaanse verleden vertelt hij weinig. Als men Tikoes als het
vervolg op Moenie kyk nie (1993), het eerste deel van het ‘Zuid-Afrikaanse drieluik’
van Henk van Woerden, leest, weet men over wat voor verleden het gaat. In Moenie
kyk nie heeft de verteller, een elfjarige jongen van Nederlandse afkomst, het over
het leven van zijn gezin in Zuid-Afrika onder de apartheid. Hoewel het woord
‘apartheid’ niet eens valt, wordt het duidelijk dat de sociale omstandigheden - het
gewelddadige apartheidsregime - een litteken op de psyche van de gevoelige jongen
achterlaat. De dubieuze positie waarin hij verkeert, van een bevoorrechte blanke aan
de ene kant en een vreemdeling en een wees aan de andere kant, is de bron van een
diep genesteld schuldgevoel en ontworteldheid. In Tikoes verwerkt diezelfde jongen,
die na twintig jaar afwezigheid naar Zuid-Afrika terugkeert, het schuldgevoel van
toen, een trauma dat hem nooit heeft losgelaten. Het wordt duidelijk dat Thys het
land had verlaten als protest tegen apartheid. Hij lijdt onder het schuldgevoel dat het
regime bij hem als blanke intellectueel teweeg heeft gebracht: ‘In dit land (ja, ook
míjn vlag, nu) werd het vergeten altijd al tot een kunst verheven. Je hoefde er geen
moeite voor te doen.’ (Van W. 1996: 150) Tegelijkertijd erkent hij het ‘nieuwe’
democratische Zuid-Afrika als zijn vaderland. Vanuit dit nieuwe perspectief kijkt
hij terug naar zijn verleden.
Van meet af aan begint de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid zijn geheugen te
stimuleren. Herinneringen komen osmotisch bovendrijven, ze dringen via alle
zintuigen tot hem door. Geluiden, geuren, maar vooral beelden - van plaatsen, ruimtes
en landschappen - roepen herinneringen uit zijn verleden op: ‘Want lette je niet op,
dan kwam een flard gekte van vroeger aanzetten, ongehinderd door het lawaai van
nu. De meest banale herinneringen waren het scherpst getekend.’ (Van W. 1996: 19)
Ondanks het feit dat Tikoes nooit eerder in Zuid-Afrika is geweest, heeft het
Zuid-Afrikaanse landschap dezelfde werking op haar geheugen. Ook in haar ontlokt
de reis verdrongen herinneringen aan haar kinderjaren in het communistische
Oost-Duitsland en haar verslaving aan heroïne. Heroïne wordt hier het symbool van
het vergeten, van het verdringen van moeilijke herinneringen. Dankzij de reis komt
haar verleden eerst in haar dromen en later
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ook in haar geheugen en in haar verhaal terug: ‘[...] door de heroïne [wordt] je
geheugen weggevreten. Toen ik was afgekickt wist ik van de meeste dingen helemaal
niets meer. Nu is het of het allemaal weer is. [...] Het komt 's nachts terug, stukjes
en beetjes’; ‘Duitsland was bijna helemaal verdwenen [...] en nu komt het steeds op
een andere manier weer terug.’ (Van W. 1996: 89-90, 142) De tijdens de reis
aangetroffen plekken doen de verdrongen herinneringen weer opduiken. Op die
manier maakt het landschap ‘het toerisme naar [hun] beider verleden’ (Van W. 1996:
127) mogelijk.
Thys weet aanvankelijk weinig over zijn geliefde. Tijdens de reis herkent hij het
land en tegelijkertijd leert hij haar steeds beter kennen. ‘Nu wist ik ongeveer waarvoor
ze op de vlucht was geslagen. Dát ze op de vlucht was geslagen’; ‘Mijn vervalsing,
want dat was het toch gebleken, trok langzaam weg, om plaats te maken voor Tikoes
zoals ze was [...]’ (Van W. 1996: 148, 91) Net als Thys is Tikoes een slachtoffer van
de geschiedenis van haar land; ze lijdt onder het collectieve (uit het behoren tot een
natie voortvloeiende) verantwoordelijkheids- en schuldgevoel. Apartheid in
Zuid-Afrika enerzijds en de Tweede Wereldoorlog gevolgd door het communisme
in Oost-Duitsland anderzijds, zijn in combinatie met de status van outsiders,
tussenfiguren, de bron van schuldgevoelens en vervreemding:
[...] daar was ik nieuwsgierig naar [naar het Anne Frankhuis] geworden,
dat hoorde erbij, net zoals die reisjes met mijn vader door Polen altijd in
een of ander concentratiekamp-museum eindigden. Voor zover ik Duits
ben heb ik van hem geleerd om me ervoor te schamen. Je raakte eraan
gewend, die afkeer, dubbele zelfhaat. (Van W. 1996: 115)
Ieder nieuwjaar werd de brievenbus van het huis opgeblazen; Ausländer
raus, stickers op de voordeur, de auto, want het halve dorp stemde
extreem-rechts.’ Overdreef ze? De sfeer van een politiestaat, als je naast
de neonazi's nog de Bundesschutz en de Rote Armee Fraktion meerekende.
(Van W. 1996:73)
Tikoes is een prisma waardoor Thys de werkelijkheid bekijkt. Hij leert haar kennen
in haar reacties op het land; tegelijkertijd door haar ‘zijn’ in Zuid-Afrika herontdekt
hij het land van zijn jeugd. Het meisje is de sleutel naar de wereld van het verleden:
de verteller keert naar Zuid-Afrika terug in haar, door haar, dankzij haar. Haar
aanwezigheid, haar verhaal, prikkelen in dezelfde mate als het landschap het geheugen
en het onderbewustzijn van Thys. Beide processen, het herontdekken van het
Zuid-Afrikaanse landschap en het leren kennen van Tikoes, smelten in zijn bewustzijn
samen: ‘Kon je in een persoon afdalen, zoals je een land bezocht dat je in een ver
verleden achter had gelaten’ (Van W. 1996: 110). Het verleden wordt vereenzelvigd
met het landschap en wordt ontdekt en verkend als een land, als een ruimte. Ook
Tikoes - haar vrouwelijkheid, haar lichamelijkheid, haar temperament - wordt
beschreven als het Zuid-Afrikaanse
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landschap: ‘Maar de schoonheid van haar was als dit landschap: naderbij, verderaf,
wat je ook deed. Ze liet haar uiterlijk zwerven, het bleef telkens op reis. En voor
zover dat berekenend was, wat ik niet langer geloofde, stond het gelijk aan de
veranderlijke koketterie van het licht en de wind in deze bergen.’ (Van W. 1996: 89)
Zo'n confrontatie met het verleden als het terugkeren in een ander is een belangrijk
thema van Tikoes: ‘Je kon je met enige moeite voorstellen hoe het zou zijn om terug
te keren, maar dan in een ander. Het was als een boetevaart naar een denkbeeldige
tweesprong in het verleden.’ (Van W. 1996: 112) Deze, door de reis teweeggebrachte
confrontatie en de bekentenis door het vertellen over de traumatische gebeurtenissen
uit het verleden worden beschreven als een genezingsproces. In zijn verhaal vindt
Thys een manier om zijn visie van Zuid-Afrika van het hersenspinsel van apartheid
te ontdoen. Over de reis van Thys zegt Van Woerden:
[Het is geen] reis uit heimwee. Het gaat om iemand die teruggaat naar het
verleden. Hij reist door zijn nostalgie heen. De verteller wil het beeld
uitwissen dat hij had van het land toen hij vertrok om de huidige situatie
van Zuid-Afrika te kunnen zien, zonder die voile, dat netwerk van het
verleden. De beelden van twintig jaar geleden zitten hem in de weg, hij
wil die hersenspinsel kwijt, (in: Hoogervorst 1996)

4. Het Zuid-Afrikaanse landschap als een gang naar persoonlijke ruimtes
Tikoes is een bijzonder ‘ruimtelijke’ roman: een roman over ruimte, waarin ruimte
en landschap de hoofdrol spelen. De terugkomst naar Zuid-Afrika is een terugkomst
naar de ruimte, naar het landschap, dat bepalend was voor Thys’ identiteit. Het blijft
in hem gegrift als een blauwdruk, als de ‘genetische code’ van de cultuur die hem
heeft gevormd; alle andere ruimtes/plekken/landschappen moeten door de lens daarvan
worden waargenomen: ‘In Wenen, in Athene, Amsterdam en Londen was elke
thuiskomst opnieuw lichtzinnig en tegelijk tevergeefs geweest. Van tevoren ingericht
volgens een blauwdruk die je met je meedroeg uit een plek als deze.’ (Van W. 1996:
88-9)
In de roman worden ook het verleden, het geheugen, de relatie met Tikoes en de
relatie met het land voorgesteld als persoonlijke ruimtes die men bijna letterlijk
bezoekt, zoals men een plek bezoekt. Al die ruimtes zijn hoogst ‘persoonlijk’ en
gecreëerd door de fenomenologische midden-in-de-wereld staande mens (Bakker
1999: 48). De werkelijkheid in de roman bestaat niet objectief. Ze is afhankelijk van
de individuele perceptie. Ze kan worden waargenomen door de ‘domesticatie van
de ruimte’: ‘een proces van subjectivisering, antropomorfisering en inbezitname.’
(Bakker: 1999: 46) Voor Thys bestaat de werkelijkheid, net als voor de
fenomenologen (bij
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voorbeeld Bachelard), uit een subjectieve, innerlijke werkelijkheid (binnen) en uit
een objectieve, externe werkelijkheid (buiten) (Bakker 1999: 87). Die twee
werkelijkheden zijn nauw met elkaar verbonden; de ene bestaat bij de gratie van de
andere. De intimiteit van de subjectieve, persoonlijke ruimte bestaat alleen in contrast
tot de ‘grote’ externe werkelijkheid. Tegelijkertijd, om de externe werkelijkheid te
confronteren, heeft men de intieme werkelijkheid nodig: een kleine wereld, een bron
van geborgenheid, een thuis (Bakker 1999: 86). In de roman verpersoonlijkt Tikoes
deze intieme ruimte. Thys en Tikoes creëren een subjectieve ruimte voor elkaar; de
relatie wordt hun thuis, de bron van geborgenheid die de confrontatie met het verleden
mogelijk maakt: ‘Want als ik, nu we samen op reis waren gegaan, in mijn herinnering
opnieuw aanbelde, werd er opengedaan door iemand die geruststellend veel op Tikoes
leek. Alsof je in dat mooi-zijn van de ander kon wonen’ (Van W. 1996: 88-9). Tikoes
doet hem zijn liefde voor het land beseffen; dankzij de geborgenheid die hij in de
relatie met haar vindt, kan hij de ‘littekens’ accepteren: sporen die het verleden bij
hem heeft achtergelaten en die een integraal onderdeel van zijn identiteit uitmaken.
Ook hun respectievelijke verledens vormen een ruimte die ze delen, die ze samen
bewonen:
Het land was op een manier bevrijd, schoot me te binnen; de vraag bleef:
hoe zou je je nu van het land bevrijden? Wellicht door toe te geven dat ik
aan littekens verslaafd was, en dat ik van háár hield zoals ik ook van Tikoes
had leren houden, niet ondanks, maar juist vanwege het verleden, hoe
schimmig en verborgen dan ook. Het voelde als opluchting, die gedachte.
Sterker: nu ik van Tikoes' geschiedenis op de hoogte was, maakte het ons
tot landgenoten. (Van W. 1996: 150)
De werkelijkheid van het nieuwe Zuid-Afrika met haar talloze problemen dringt tot
de intieme wereld van de twee reizigers door. Ze wordt vooral doorgegeven door de
mensen die ze ontmoeten, maar ze sijpelt ook door via de radio en televisie, in flarden
van het nieuws en toevallig beluisterde en geziene tv-programma's. Ogenschijnlijk
zijn die fragmenten onbelangrijk en vinden alleen terloops hun weg naar het verhaal.
Maar deze toevalligheid en het gefragmenteerde karakter van het relaas verminderen
de kracht van die berichten niet, integendeel. De zuinige, associatieve stijl zorgt
ervoor dat ze des te krachtiger zijn. Zo wordt de manier geïllustreerd waarop de
veranderingen hun weg naar het bewustzijn van (blanke) Zuid-Afrikanen vinden.

5. Het geheugen als zintuig
‘Van de begrafenis kon ik me niks herinneren. Afwijkende gangen en
poorten. Een gaping in het geheugen, die ik bleef koesteren: geen behoefte
om te weten waarom. [...] Zonder dat ik het ooit had kunnen
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verklaren was het me gelukt haar herinneringen uit mijn bestaan te snijden.’
(Van W. 1996: 189).
Het verleden is een ruimte die men via verschillende ‘gangen en poorten’ kan
bereiken. Deze ruimte is bij Thys lange tijd gesloten gebleven. In Zuid-Afrika wordt
deze weer geopend; het gebeurt via de zintuigen die in een fysieke ruimte opereren.
Thys beschrijft verschillende manieren waarop de zintuigen, geprikkeld door de
omringende werkelijkheid, invloed op zijn geheugen uitoefenen. Ze laten
herinneringen terugkeren die met die ruimte verbonden zijn. Momenten van epifanie
die door bekende en onbekende ruimtes/landschappen teweeg worden gebracht,
worden hier beschreven zoals ze in het bewustzijn van de verteller plaatsvinden:
onaangekondigd, zonder enige context; met de omringende werkelijkheid zijn ze
alleen met vage, soms met de meest absurde associaties verbonden. Vaak blijven ze
open plekken in het verhaal. Ze zijn fragmentarisch, ze komen in flarden terug, en
worden ook zo verteld. Thys herkent Kaapstad. Bekende plekken roepen er
herinneringen op aan gebeurtenissen die hier plaatsvonden: ‘Toen kwam die slag
naar het voorhoofd. Een klap van links. Duisternis; een hymne van voorstedelijke
sirenes, net als nu.’ (Van W. 1996: 21) De herinnering aan die slag komt in zijn
narratief een paar keer terug; deze kondigt aan dat de slag een climax in het verhaal
is, een hoogtepunt in de reeks gebeurtenissen die aan de slag voorafgaan. Het verhaal
wordt echter nooit verteld; de herinnering wordt nooit gecontextualiseerd, toegelicht,
genoemd. Ze wordt alleen verteld zoals ze in het geheugen opduikt: als een
‘zintuiglijk’ beeld.
Bekende plekken, ruimtes, landschappen zijn ook een toetssteen voor de
veranderingen die in de overgangsperiode worden bevorderd. Het contrast tussen
het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika, gezien tegen de achtergrond van de
immensiteit en onveranderlijkheid van het Zuid-Afrikaanse landschap roept ook
minder concrete herinneringen bij Thys op: herinneringen aan de
apartheidswerkelijkheid. De onveranderlijkheid van de Tafelberg wordt de achtergrond
voor de veranderingen die zich in de Zuid-Afrikaanse samenleving voltrekken: ‘[...]
hún berg en de ónze, de twee geheel aparte bergen van de Kaap. Verandering bestond
hieruit: dat we in naam dezelfde blik wel mochten delen, wat gisteren nog verboden
was.’ (Van W. 1996: 194)
Op die manier geeft het narratief de werking van het geheugen weer. Het is ook
een illustratie van de manier waarop de auteur (de beeldend kunstenaar) de
werkelijkheid waarneemt. Hij is op zoek naar een preconceptuele werkelijkheid: een
werkelijkheid die men buiten de taal om, via het lichaam en de zintuigen kent (Bakker
1999: 78): ‘[...] ik zou vooral willen dat het mogelijk was om maar één enkel ogenblik
te beschrijven, zomaar, afgezonderd van de voorgeschiedenis, onbewaakt.’ (Van W.
1996: 210) De werkelijkheid als beelden, geluiden en geuren werkt ‘direct’ op het
bewustzijn - gemedieerd als die wordt niet door de ratio, maar door de zintuigen:
‘Misschien kwam het door
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de wind, maar [...] alles wat zich in de loop van deze reis had voorgedaan alleen aan
elkaar zou zijn te rijgen zonder tussenkomst van het verstand.’ (Van W. 1996: 158)
Zoals bij fenomenologen is ook hier het (esthetische) waarnemen van de werkelijkheid
‘zintuiglijk’, ‘direct’ en berust op een interzintuiglijke synthese: de samenwerking
van de zintuigen die in een bepaalde ruimte opereren. (Bakker 1999: 51) Ruimtelijke
ervaring wordt bemiddeld door de taal (Bachelards poëtisch woord). Deze subjectieve
taal waarmee men de omringende werkelijkheid beschrijft, is een denkende (het
geheugen stimulerende) sensatie (het is onmiddellijk) (Bakker 1999: 88). In die zin
krijgt ook de taal een functie binnen de interzintuiglijke synthese. Zoals een geur of
beeld opent ook een woord ruimtes: het roept herinneringen op. In die zin kan taal
beschouwd worden als een herinneringszintuig (Bakker 1999: 88).
De onvermijdelijkheid waarmee de werkelijkheid beelden uit het verleden oproept,
waarmee ze het verleden wordt, zorgt ervoor dat ook het geheugen kan worden
beschouwd als een zintuig dat de stimuli uit de omringende wereld direct absorbeert
en verwerkt. Het werkt buiten de taal, op het niveau van de preconceptuele
werkelijkheid. Daarom is het geheugen met de omringende ruimte verbonden: het
is ‘zintuiglijk’ en ‘ruimtelijk’. Omdat herinneringen aan het verleden de individuele
identiteit vormen, is ook de identiteit afhankelijk van de culturele en fysieke
landschappen waarin ze wordt gevormd.

6. Tot slot: landschap in het proces van verzoening met het verleden
De verteller bezoekt het land in de overgangsperiode. Hij ziet dat de verstarde
koloniale patronen en rituelen nog steeds in de ‘Zuid-Afrikaanse’ mentaliteit aanwezig
zijn. Hij is zich van zijn tussenpositie bewust; hij weet dat hij de veranderingen en
de situatie in Zuid-Afrika ook vanuit zijn Europese perspectief bekijkt. Hij noemt
de Europese benadering tot Zuid-Afrika en haar problemen (die hij dus ook in zijn
eigen visie herkent) ‘[een] in Europa aangeleerde, vrijblijvende verontwaardiging’
(Van W. 1996: 128). Ook Tikoes bekijkt de omringende werkelijkheid vanuit haar
‘tussenperspectief. Ze is vrij van vooroordelen; wat anderen beoordelen en proberen
te classificeren noemt ze ‘anders’, wat voor haar een alternatief voor ‘vreemd’ of
‘erger’ is. Hoewel ze zien dat er in Zuid-Afrika weinig is veranderd en dat apartheid,
diep geworteld in de mentaliteit van mensen, in feite blijft voortbestaan, voelen ze
zich allebei goed in het land en overwegen in Zuid-Afrika te blijven. Een ‘thuis’
vinden ze juist in het Zuid-Afrikaanse landschap dat de problemen van het nieuwe
Zuid-Afrika en het verstarde koloniale patronen compenseert. In het Zuid-Afrikaanse
landschap en in elkaar vinden ze hun subjectieve, intieme ruimte.
Het ‘mentale’ landschap en het echte landschap zijn dus nauw met elkaar
verbonden. Het Zuid-Afrikaanse landschap staat hier symbool voor het ‘mentale’
landschap van Thys. De reis door ‘gangen’ (tunnels en bergpassen die
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hen naar het binnenland leiden) zijn tegelijkertijd ‘gangen’ naar hun verleden, naar
het binnenland van hun geheugen. De zuiverende werking van de Zuid-Afrikaanse
zuidoostenwind - sedoos - dient als een metafoor voor de louterende werking van de
reis. In Tikoes brengt het echte landschap een verzoening met het ‘culturele landschap’
teweeg. Het landschap is hier de bron van een sublieme ervaring die het
postapartheidstrauma doet overwinnen en de liefde voor het land doet herontdekken.
In zijn schoonheid en immensiteit vindt Thys kracht om zich met het verleden te
verzoenen: ‘In dit land was al het mooie nog altijd even makkelijk voor de geest te
halen als het ergste kwaad. Er waren zoveel verhalen die het verleden opensneden,
maar nog meer verhalen waar je die wond weer mee kon dichten. Ik had er vrede
mee.’ (Van W. 1996: 118).
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Postkoloniale herschrijving van land van herkomst in het werk van
Hella S. Haasse
Martina Vitáčková
Palacký Universiteit Olomouc
Samenvatting:
In deze bijdrage wordt de aandacht gericht op zgn. postkoloniale
herschrijving. Door een analyse van Oeroeg en Sleuteloog van Hella S.
Haasse en vooral van de slotpassages van deze twee werken wordt
aangetoond hoe bovengenoemd verschijnsel in de praktijk werkt. Daarnaast
wordt beargumenteerd en met concrete voorbeelden geïllustreerd waarom
Sleuteloog als een postkoloniaal werk kan worden opgevat.
Článek se zaměřuje na fenomèn tv. postkoloniálniho přepisu (anglicky
postcolonia rewriting), který je ilustrován analýzou knih Oeroeg (1948)
a Sleuteloog (2002) od Helly S. Haasse. Předevšim na přikladu rozboru
konečných pasázi obou knih je ukázáno, jak postkoloniálni přepis v praxi
funguje. Zároveň autorka argumentuje a na konkrétnich přikladech ukazuje,
proč je možno knihu Sleuteloog považovat za postkoloniálni dilo.
Denkend aan taal en landschap in de context van de koloniale literatuur komt
onmiddellijk het thema van land van herkomst naar boven. Interessant hierbij lijkt
me te onderzoeken hoe zo'n cruciaal thema in de postkoloniale literatuur wordt
verwerkt en of er verschillen zijn tussen de koloniale en postkoloniale benadering
van dit persoonlijk heel gevoelige onderwerp. Kan er ook in de context van de
thematiek van land van herkomst sprake zijn van een postkoloniale herschrijving?
Hoe kun je een land ‘herschrijven’ en wat houdt dat precies in?
Ik wil hier aangeven wat ik onder deze term versta en hoe zo'n postkoloniale
herschrijving in de praktijk werkt. Met behulp van de slotpassages van Oeroeg en
Sleuteloog, twee werken van Hella S. Haasse waartussen dus meer dan een halve
eeuw ligt (het eerste boek werd in 1948 uitgegeven, het tweede in 2002), en een
analyse van deze werken denk ik de verschuiving var het koloniale naar het
postkoloniale duidelijk aan te kunnen tonen. Hoewel Haasse zich in de tussenliggende
periode, naast haar autobiografische werken en met uitzondering van de roman Heren
van de thee (uitgegeven in 1992), die eigenlijk als een uit de reeks van haar historische
romans gezien kan worden, in haar schrijverschap niet echt met het toenmalige
Nederlands-Indië en latere Indonesië bezig heeft gehouden, komt ze in haar tot nu
toe laatste roman met thematiek terug die ook in haar eerste prozawerk te vinden is.
Het ligt dus voot
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de hand deze twee werken onder de loep zetten om te zien wat er in de loop van de
tijd aan de verwerking van dit thema is veranderd.
Eerst wil ik echter voor de duidelijkheid de termen vastleggen die ik verder in de
analyse zal gebruiken. Kolonialisme en postkolonialisme worden tegenwoordig
namelijk in veel verschillende contexten gebruikt en helaas ook misbruikt. De definitie
van koloniale literatuur zelf varieert tussen alles op papier wat ook maar iets te maken
heeft met een kolonie tot voor volwassenen geschreven kwaliteitsliteratuur (poëzie,
verhalend proza en toneel) over een kolonie. Ik wil me echter losmaken van een puur
aardrijkskundige begrenzing en meer nadruk leggen op teksten die een of andere
samenhang met een kolonie hebben, maar waarin vooral de intermenselijke relaties
op basis van de binaire opositie blank/zwart en zelf/ander in worden gerepresenteerd.
Daarbij sluit ook de definitie van Bert Paasman aan (Paasman 2004: 270). Het verschil
tussen het koloniale en het postkoloniale wordt door hem gedefinieerd als de
verschuiving van het objectief naar de kolonie, de periferie, de gekoloniseerde, de
onderdrukte. Het suffix ‘post’ betekent hier dus niet noodzakelijk dat er sprake moet
zijn van literatuur na de opheffing van het koloniale stelsel (Bhabha 1994: 6). Bij
deze benadering kan er al lang voor de feitelijke dekolonisatie postkoloniale literatuur
zijn geschreven en andersom: er kan ook nu nog sterk koloniaal beladen literatuur
ontstaan. Postkoloniale herschrijving - of in het Engels postcolonial rewriting betekent dan het herschrijven of terugschrijven (writing back) van/tot het koloniale
en dat niet per se in de geschiedkundige of aardrijkskundige betekenis van het woord.
In zowel Oeroeg als Sleuteloog vertelt een blanke verteller (verder de ik-figuur
genoemd) de geschiedenis van een mislukte vriendschap tussen hem (in Oeroeg)
dan wel haar (in Sleuteloog) en een inheemse/gekleurde vriend (verder de
vriend-figuur genoemd). Er ontstaat een reeks van conflicten van verschillende aard
tussen de twee vrienden en de vriendschap valt uiteindelijk uiteen. Maar terwijl aan
het eind van het verhaal de ik-figuur in Oeroeg vast moet stellen dat hij zijn vriend
nooit heeft begrepen, geeft de ik-figuur in Sleuteloog toe dat er ondanks alle
meningsverschillen altijd een band tussen haar en haar vriendin heeft bestaan. Het
begrip voor de vriend-figuur in Sleuteloog wordt door allerlei factoren mogelijk
gemaakt, o.a. door familieachtergrond, gender en leeftijd van de personages.1
Het is echter vooral de conceptie van Herma (de ik-figuur) zelf dat voor een happy
ending aan het eind van Sleuteloog zorgt. Ook al is de verteller, net zoals in Oeroeg,
biologisch gezien een blanke, toch voelt Herma zichzelf geen totok2. Ook haar
‘paranormale’ ervaringen, waaronder haar vermogen om een hadij3 te zien, voegen
haar meer bij de inheemse mensen. Zelfs kunnen we constateren dat het over een
geschiedenis van twee ‘bruine’ personages gaat. Door de keuze voor een personage
van gemengd bloed voor de vriend-figuur en een ‘geestelijk bruin’ personage voor
de ik-figuur wordt het verhaal meer genuanceerd en niet zo zwart-wit weergegeven
als het vaak het geval is/was in
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de koloniale werken en zoals dat ook het geval is in Oeroeg. Dat wijst op een
verandering van inzicht bij de schrijfster, die de (post-)koloniale realiteit later
complexer en ingewikkelder waarneemt dan eerder, toen ze Oeroeg kort na de oorlog
schreef.
Genuanceerder is ook de symboliek die voor de vriend-figuur in Sleuteloog wordt
gebruikt. Terwijl de vriend-figuur in Oeroeg via een wreed, geheimzinnig meer,
genaamd Telaga Hideung (het zwarte meer) in het midden van een oerwoud wordt
gesymboliseerd, staat als een symbool voor de vriendfiguur in Sleuteloog een bloem:
een orchidee. Niet meer de woeste ontembare natuur van het Indonesische oerwoud,
maar de geordende kunstmatige sfeer van een broeikas. Met behulp van (of via) deze
symbolen worden de vriend-figuren door de ik-figuur (en eigenlijk ook door de lezer,
want het is inderdaad de blanke verteller met wie de blanke Europese lezer zich zal
identificeren) waargenomen en wel of niet begrepen.
De verschuiving van perspectief en inzicht ten aanzien van het land van herkomst,
verpersoonlijkt door de vriend-figuur, is duidelijk te zien in de slotpassages van beide
boeken. Ik geef deze passages hier in hun geheel weer om de eenheid van de teksten
niet te verstoren.
Ik heb niets anders willen doen, dan een verslag neerschrijven van onze
gezamenlijk doorgebrachte jeugd, ik heb het beeld van die jaren willen
vastleggen, die nu zo spoorloos voorbij zijn als waren zij niet meer geweest
dan rook in de wind. Kebon Djati is een herinnering, ook het Internaat, en
Lida; Abdullah en ik gaan elkaar zwijgend voorbij, en Oeroeg zal ik nooit
meer ontmoeten. Het is overbodig toe te geven dat ik hem niet begreep.
Ik kende hem, zoals ik Telaga Hideung kende - een spiegelende
oppervlakte. De diepte peilde ik nooit. Is het te laat? Ben ik voorgoed
een vreemde in het land van mijn geboorte, op de grond vanwaar ik niet
verplant wil zijn? De tijd zal het leren. (Haasse, Oeroeg, p. 77; vetgedrukte
woorden door M.V.)
Ik weet dat ergens in mijn geheugen alle stukken te vinden zijn die samen
een sluitend beeld van de waarheid vormen. Ik heb ze niet herkend, of ze
niet willen zien, toen ze opdoken in de werkelijkheid van mijn leven. De
Inada-collectie is, via een verre omweg door tijd en ruimte, een signaal
van Dee naar mij. Het ontkent de vervreemding, het bewijst een ‘gelijkheid’
in lagen van ons wezen waar wedijver, afgunst, onbegrip, grieven, alle
verschillen en tegenstellingen, geen reden van bestaan hebben. Onder de
oppervlakte was er tussen ons altijd een verbindend element, niet
benoembaar, dat zich aan elke poging tot verklaring of analyse onttrekt.
We hebben het ingeademd met de lucht van het land waar we geboren
zijn. Het laat zich alleen bij benadering uitdrukken in symbolen als de
kunstwerken die Yokuro Inada verzamelde, inspired by his mother’.
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Dit zijn dingen die ik onmogelijk kan uitleggen aan Moorland. Als ik er
woorden voor had - en die heb ik niet - zou hij ze trouwens irrelevant
vinden in verband met de aard van zijn onderzoek.
Over Dee valt er aan hem niets meer te melden. Ik kan nu ook deze
aantekeningen in de open haard gooien, een rookoffer ten afscheid. (Haasse,
Sleuteloog, p. 189 190; vertgedrukte woorden door M.V.)
De ik-figuur van Oeroeg wilde het beeld vastleggen, hij heeft een bewijs van zijn
afkomst en zijn jeugd in Nederlands-Indië op papier nodig, omdat dat anders niet
meer voor hem lijkt te hebben bestaan. Hij zoekt dringend naar een houvast in zijn
volwassen leven, dat beroofd is van zijn afkomst, en naar een plek in de wereld waar
hij weer wortel zou kunnen schieten. Nederland is voor hem een vreemd land, maar
tegelijkertijd moet hij bekennen dat hij ook niet meer zo in Indonesië thuishoort,
zoals hij er ooit thuisgehoord heeft. Dat zorgt natuurlijk voor een identiteitscrisis.
De ik-figuur komt er zelfs voor uit dat hij Oeroeg (die voor hem het land waar hij
geboren is verpersoonlijkt) nooit meer zal ontmoeten. Indonesië heeft voor de ik-figuur
van Oeroeg afgedaan. Met de laatste zin van het boek spreekt de ik-figuur (en door
hem de schrijfster zelf) de hoop uit dat er misschien in de toekomst een mogelijkheid
zal komen tot verzoening met het land van zijn (haar) herkomst.
Daartegenover kan Herma uit Sleuteloog deze open vraag al beantwoorden. Zij is
zich ervan bewust dat haar afkomst ondanks alle wedijver, afgunst, onbegrip, grieven,
alle meningsverschillen en tegenstellingen niet te ontkennen valt. Zelfs heeft ze geen
tastbare bewijzen van haar Indische verleden nodig, ze is zeker van de band die tussen
haar en het land (haar vriendin) altijd heeft bestaan. Nu ze verlost is van alle
onzekerheden, kijkt ze vol optimisme en met zelfbewustheid haar toekomst tegemoet.
In de twee geciteerde passages komen dezelfde, voor de overzichtelijkheid vet
gedrukte, woorden voor. Deze woorden worden echter op heel verschillende manieren
gebruikt en wijzen duidelijk op het veranderde inzicht van de ik-figuur (een
waarschijnlijk ook van de schrijfster zelf). In het feit dat de slotpassages van de twee
boeken zo op elkaar lijken (dat er zelfs dezelfde woorden worden gebruikt) zie ik
als een van de sterkste argumenten voor het feit dat Haasse niet alleen een andere
Indische roman heeft geschreven, maar ook aan een soort bewerking, variant van
Oeroeg dacht toen ze na jaren aan Sleuteloog begon.
Nu wil ik mijn aandacht richten op die vetgedrukte woorden:
- rook
De ik-figuur van Oeroeg vergelijkt de herinneringen aan eigen jeugd met rook en
laat op deze manier de lezer zijn onzekerheid zien. Zijn eigen verleden en
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afkomst lijken hem niets meer dan een vage mist. Daarom zet hij het verhaal van
zijn jeugd ook op papier: om zichzelf ervan te verzekeren dat dat alles ooit werkelijk
is gebeurd.
Herma, in Sleuteloog, heeft echter al haar rust gevonden en hoeft geen bewijzen
op papier in handen te hebben. Door het proces van het opschrijven van haar
herinneringen is ze tot het helende effect gekomen en heeft ze haar eigen geheugen
opgeschoond. Nu haar doel bereikt is, kan ze haar aantekeningen verbranden en
daarmee het laatste offer brengen aan haar vriendschap (en tevens ook aan haar land
van herkomst).
- oppervlakte
De ik-figuur in Oeroeg bekent dat hij niet tot zijn vriend was doorgedrongen. Hij
was een spiegel waarin de ik-figuur zag wat hij maar wilde zien. De werkelijkheid
onder deze oppervlakte ontging hem absoluut. Tegelijkertijd is de ik-figuur zich
ervan bewust dat hij niet eens een poging heeft gedaan zijn vriend (verpersoonlijkend
het land) te begrijpen en nam derhalve genoegen met met de schijn.
Aan de andere kant is de ik-figuur in Sleuteloog er zeker van dat er onder de
oppervlakte (alle conflicten tussen de twee vriendinnen) altijd een band tussen hen
(en tevens tussen Herma en Indonesië) heeft bestaan. Een band die zo natuurlijk is
dat hij zelfs geen naam hoeft te hebben, een band ontstaan door het feit dat de twee
vrouwen in hetzelfde land geboren en opgegroeid zijn.
- land van herkomst
De ik-figuur in Oeroeg heeft het gevoel dat hij tegen zijn wil uit zijn land van
herkomst wordt weggejaagd. Ook al erkent hij dat hij niet zo veel pogingen heeft
gedaan het land zelf te begrijpen en tot het land (zijn vriend) feitelijk door te dringen,
aanvaardt hij dit als een onrechtvaardige verstoting van de moederborst.
Herma daarentegen berust in Sleuteloog in het feit dat er voor altijd een band
tussen haar en het land zal bestaan. Haar jeugd in het toenmalige Nederlands-Indië,
haar traditionele ‘Indische’ opvoeding kan niemand haar ontnemen. Ook al komt ze
misschien nooit meer terug naar het land waar ze geboren is, toch draagt ze het
eigenlijk altijd in zichzelf mee. Indonesië weerspiegelt zich in haar hele leven en
vooral in haar kunsthistorisch werk. En het is veelzeggend dat ze via dit werk de weg
terugvindt tot haar boezemvriendin en het land zelf.
Met Sleuteloog lijkt de cirkel van zoeken naar verzoening met het land van herkomst
bij Hella S. Haasse uiteindelijk gesloten. In Oeroeg stelt de schrijfster via de ik-figuur
een open vraag naar de betekenis en het belang van een band met het land van
herkomst, - een vraag waarop zij dan wel de ik-figuur nog geen antwoord weet. Het
thema waartoe Haasse zich in haar autobiografische
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werken Zelfportret als legkaart (1954), Persoonbewijs (1967), Krassen op een rots
(1970) en Een handvol achtergrond (1985) regelmatig terugkeerde duikt in Sleuteloog
nog een keer op, in een heel concrete gestalte. Via haar personage Herma neemt de
auteur een duidelijk standpunt in en bekent ze dat het land van herkomst wel een
belangrijke rol binnen haar schrijver- (of in bredere zin) kunstenaarschap heeft
gespeeld.
Gebaseerd op het stramien van een vroeger boek (Oeroeg) geeft Haasse nog een
keer in Sleuteloog het verhaal van de jeugd van een blanke persoon van Nederlandse
afkomst in Nederlands-Indië weer. Deze keer doet ze het echter genuanceerder,
zonder koloniale tegenstellingen zwart/wit en met begrip voor de andere
(gekoloniseerde) kant. Zonder twijfel kunnen we de manier waarop het objectief in
Sleuteloog naar deze ‘andere’ (gekoloniseerde) kant wordt verschoven, als een teken
van het postkoloniale zien.
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Eindnoten:
1 M. Vitáčková 2006
2 ‘Totok’ is de benaming gebruikt in Indische context voor (in Nederland geboren) Nederlanders
die pas later naar de kolonie zijn gekomen. Deze benaming heeft vaak een pejoratieve tint en
werd vooral gebruikt voor blanke mensen die zich tegenover inheemse mensen verheven
gedroegen.
3 ‘Hadji’ is een moslim die de bedevaart naar Mekka (hadj) al heeft ondergenomen. In dit geval
wordt echter naar de geest van een hadji verwezen, een traditioneel onderdeel van de
Indische/Indonesische folklore, die meestal alleen door de inheemse bevolking werd gezien.
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‘Dit is een huis, een vaderland.’
De kroeg als openbare plaats en literaire ruimte.
Jelica Novaković-Lopušina Universiteit van Belgrado
Samenvatting:
Kroegen, cafés, staminees - het zijn van oudsher plekken van sociale
interactie en vertelkunst. Het zijn plaatsen waar men niet enkel de gewone
honger en dorst kan lessen, maar vooral ook de sociale honger naar
aandacht en warmte. Ze lokken volgzamen en opstandigen, ze bieden
tijdelijke toevlucht aan huisvaders en zwervers. Ze zijn broedplaatsen van
revoluties, verhalen en gedichten. In de literatuur krijgen kroegen de
verdiende erkenning voor hun onmisbare rol in de samenleving. De diverse
functies van de kroeg worden geïllustreerd aan de hand van beschrijvingen
in de Vlaamse en Nederlandse literatuur.
Pivnice, hospody, krčmy jsou od pradávna misla, kde kvete sociálni
interakce a vypravěčské uměni. Mista, kde se nejen hasi žizeň a zahàni
jyzický hlad, ale htavné hiad po pozornosti publika a po lidském teple.
Přitahuji poslušné i buřiće, nabizeji doćasné útoćiště otcům rodin i
tuiákům. Jsou to lihně revoluci, přiběhů a poezie. V literatuře se dostàvá
hospodám pro jejich nepostradatelnou funkci ve společnosti zaslouženého
uznáni. Na záktadě popisů ve vlámské a nizozemské literatuře jsou zde
osvětleny rozlicné funkce hospodského děni.

Inleiding
De aanleiding om het kroegleven in de Nederlandstalige literatuur onder de loep te
nemen is mijn interdisciplinair (sociologisch, cultuurhistorisch en literatair-historisch)
onderzoek van het Belgrado'se kroegleven dat resulteerde in de publicatie van Het
kafana-tribunaal (Novaković-Lopušina, Peeters 2006), waarin ook een bloemlezing
van Servische kroegliteratuur is opgenomen. Soortgelijk onderzoek van het
horecawezen bleek ook in Nederland uitgevoerd te zijn, met name door de
cultuursocioloog G.H. Jansen (Jansen 1976). Wat echter nog ontbreekt is onderzoek
naar de kroeg als literaire ruimte.
Onder kroeg dient men een eet- en drinkgelegenheid te verstaan die afhankelijk
van het historische tijdperk, het assortiment en de regionale eigenaardigheden ook
de volgende benamingen kan hebben: taverne/taveerne, koffiehuis, estaminé/stamnee,
café, bar, restaurant, buffet... Al deze variaties worden dus in aanmerking genomen
als openbare plaats en literaire ruimte.
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1. De kroeg als broedplaats
De kroeg kan aan verschillende primaire (fysiologische) en secundaire
(maatschappelijke en individuele) behoeftes tegemoetkomen. Behalve dat de honger
er gestild kan worden en de dorst gelest, is het bij uitstek de plaats voor groepsvorming
en communicatie.
Als gesloten ruimte biedt de kroeg een gevoel van geborgenheid1 en saamhorigheid
en is daardoor een geschikte plaats voor (al dan niet tijdelijke) groepsvorming. Het
gevoel van saamhorigheid kan gebaseerd zijn op sociale of op nationale identificatie.
Saamhorigheidsgevoel heeft in combinatie met alcoholgebruik of - misbruik
zwaarwegende gevolgen gehad in de loop van de geschiedenis. De kiem van vele
omwentelingen en opstanden tegen bestaande machtsverhoudingen is in de broeierige
sfeer van de kroeg ontsproten. Negentiende-eeuwse revolutionairen vonden goed
onthaal in kroegen omdat ze voornamelijk door arbeiders bezocht werden die aan
hun slechte woonomstandigheden wilden ontkomen. De heersende klasse
manifesteerde haar opvattingen overigens ook in openbare lokalen door haar rijkdom
en macht in zgn. ‘prachtcafés’ te etaleren.
Enkele voorbeelden:
- In Café Procope in Parijs werd in 1788 de Franse Revolutie voorbereid en in
het jaar daarop was daar het hoofdkwartier van Dantons aanhangers gevestigd.2
- In het buffet van de Brusselse Opera werd de Belgische Revolutie ontketend.
- In café Pilvax in (Boeda-)Pest kwamen op 15 maart 1848 enkele jonge
revolutionairen bijeen die daar en petitie formuleerden. Deze daad zou een
revolutie ontketenen en later ook een (mislukte) vrijheidsstrijd tegen de
Habsburgers.3
- In het Drank- en Spijslokaal de Atlas aan de Ossenmarkt 9 te Zwolle werd op
26 augustus 1894 de SDAP opgericht.4
- In café De Gouden Steur (Zlatna moruna) te Belgrado werd in 1914 de aanslag
op Franz Ferdinand beraamd.
- De oprichting van de NSDAP vond plaats in het Hofbräuhaus in München in
1920.
- In de jaren dertig kwamen agenten van de KGB bijeen in het Belgradose café
Klein Parijs (Mali Pariz) om de aanslag op de Joegoslavische koning Aleksandar
te beramen.
- In de Bürgerbräukeller nabij München werd in 1939 een bomaanslag op Hitier
gepleegd.5
Binnen de kroeg geldt - mede dankzij alcoholconsumptie - een lossere morele code
dan erbuiten. Dit verschil wordt in alle maatschappijen tot in zekere mate gedoogd
omdat het een ventilerende functie heeft voor opgehoopte sociale en seksuele
frustraties. Zo'n ontsnapping aan de sociale druk - met andere
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woorden de schijn van (seksuele) vrijheid - is van tijdelijke duur en eindigt meestal
met een kater en/of een slecht geweten.
De kroeg kan natuurlijk ook gelegenheid bieden tot meer ingekeerde uitingen.
Hoewel de kroeg in de eerste plaats een extraverte, communicatieve functie vervult,
blijft ze tegelijkertijd een toevluchtsoord voor introverte individuen die zich daar
ongehinderd kunnen overgeven aan contempleren en dagdromen.

2 De kroeg als literaire plaats
De interactie tussen het kroegleven en het literaire leven heeft een zeer lange traditie.
Schrijvers brengen van oudsher veel tijd in kroegen door, zochten en vonden er
inspiratie, lazen er uit hun werk voor en doen dat nog steeds.
Enkele voorbeelden:
- Robert Hennebo, Noord-Nederlands prozaschrijver (Leiden ca 1685 Amsterdam
ca 1737) liep weg van huis, verkwistte in Den Haag zijn erfenis en werd er
kastelein. In een kroeg vlak bij het Prinsenhof schreef hij zijn bekendst geworden
werk De lof der Jenever (1723).
- Goethe was een fervente kroegloper: in Weimar kan men ook vandaag de dag
zijn lievelingskroegen bezoeken. Maar ook in Leipzig, waar zich de bekendste
bierkelder van de Duitse literatuur bevindt (Auerbachs Keiler).
- Rome heeft altijd al artiesten getrokken. De Via Condotti nr. 87 of het Antico
Caffè Greco werd gefrequenteerd door o.a. Casanova, Baudelaire, Schopenhauer,
Liszt, Mendelssohn, Wagner en Nietzsche.
- Fernando Pessoa zat geregeld in Café A Brasileira do Chiado in Lissabon.
- de Egyptische Nobelprijswinnaar Nagib Mahfuz (verhalen, o.a.: ‘Taveerne De
zwarte kat’) werd in 1994 in zijn stamkroeg in Cairo door islamitische
fundamentalisten zwaar gewond.
- De Franse symbolist Verlaine ontmoette in november 1892 Kloos, Verwey,
Henriëtte Roland Holst en andere gelijkgezinde dichters in een hotelzaaltje in
Den Haag.
- In de vestibule van het Amsterdamse restaurant Américain kwam het 15
december 1931 tot een vechtpartij tussen Nijhoff en Du Perron.
- Lodewijk van Deyssel schreef in een brief: ‘Van Eeden, Goes en Tak, gezeten
burgers, met hoofden vol wijsheid en harten voor zes kan godglimmend niets
gebeuren - maar Kloos, die zit maar in de kroeg en hij drinkt veel te veel, en hij
gaat 's morgens om half tien naar bed! Wat is dat voor een leven!’6
- Henry Miller vond (met Anais Nin o.a.) inspiratie in het Parijse kroegleven.
- Bukowsky's hele oeuvre is een ode aan de bars van L.A. (o.a. Barfly).
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- In Antwerpen was Hubert Lampo eregast bij de plechtige opening van het
restaurant Joachim Stiller, vernoemd naar de hoofdpersoon uit Lampo's bekende
roman.
- In september 1990 werd in restaurant Gundel in Boedapest de vereniging Het
Liegend Konijn opgericht (door de Vlaamse dichter Jozef Deleu), die in 2003
zou uitgroeien tot het gelijknamige poëzietijdschrift.
- Vanaf de jaren zestig wordt in verschillende Nederlandse steden een Stichting
Literair Café in het leven geroepen met als doel spontanere optredens van auteurs
in café's.
- De institutie van het literair café werd door cabaretier Hans Teeuwen op
voortreffelijke manier geparodieerd.7

3 De kroeg als literaire ruimte
De gesloten ruimte van de kroeg staat in oppositie tot de buitenwereld en vormt een
gesloten gemeenschap. De grens is de deur die twee werelden scheidt: eenmaal binnen
is het subject onderhevig aan andere wetten. Deze eigenschap van de kroegruimte
biedt het subject de mogelijkheid zijn binnenste bloot te geven en tijdelijk een andere
identiteit aan te nemen.
Als literaire ruimte kan de kroeg - overeenkomstig de genres - verschillende
functies vervullen.

3.1 Dramatische ruimte
Als dramatische ruimte verleent de kroeg fysieke dimensie aan de antieke drieëenheid
van plaats, tijd en handeling. Een groot aantal werken8 speelt zich geheel of
gedeeltelijk af in een kroeg/herberg.
Enkele voorbeelden:
- Carmina burana, dertiende eeuw
- Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer, ca. 1387
- Mariken van Nieumeghen, ca. 1500-1515
- De klucht van de koe van Bredero, ca. 1611
- Teeuwis de boer van Samuel Coster, ca. 1611
- Sultan Osman van Abraham Kemp, 1617
- Dat Wirtshaus im Spessart van Wilhelm Hauff, 1828
- Čudo u Šarganu van Ljubomir Simović, 1975
- Harde liefde van het toneelgezelschap D&A Nederland, 2007
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3.2 Epische ruimte
In prozateksten kan de kroeg als gefocaliseerde plaats9 dienen ter thematisering,
karakterisering/sfeerschepping en symbolisering10. Een groot aantal werken heeft het
gebeuren rondom een kroeg/herberg tot thema, wat direct al in de titel tot uitdrukking
wordt gebracht.
Enkele voorbeelden uit de Nederlandse literatuur:
- De herberg met het hoefijzer van A. den Doolaard, 1933
- Herberg in 't misverstand van Antoon Coolen, 1938
- Herberg op de oceaan van Evert Zandstra, 1952
- Kroeglopen van Simon Carmiggelt, 1965
- Herberg 't Hemeltje van Frans van Oldenburg Ermke, 1966
- De herberg aan het meer van Aster Berkhof, 1974
- De kroeg van groot verdriet van Marnix Gijsen, 1974
In andere werken spelen belangrijke scènes zich in herbergen/kroegen af, zoals in:
- Schat der Gesondheyt van J. Van Beverwijck, 1636
- Louwtje van Zevenhuizen van Gerrit van Spaan, 1700-1702
- Studie's naar het naakt model van Frans Netscher, 1886, met het hoofdstuk ‘De
kroeg van Leenderts’
- Op reis van Remco Campert (met Willem Malsen), 1974
De sociale functies van de kroeg (saamhorigheidsgevoel, ontsnapping aan sociale
druk, mogelijkheid tot contemplatie) worden als impliciete kennis gebruikt om de
kroegsfeer op te roepen en/of om het karakter van personages aanschouwelijker te
maken.
De Vlaamse literatuur vertoont in dit verband een hoger kroeggehalte dan de
Nederlandse, zeer waarschijnlijk omdat de katholieke moraal minder vijandig staat
tegenover bepaalde vormen van genot dan de protestantse.
Enkele voorbeelden:
- In 't Bolleken van Cyriel Buysse wordt het genotzuchtige karakter van Nonkelken
geschetst aan de hand van zijn lievelingsbezigheid:
Nonkelken was rijk en had nooit anders dan voor zijn plezier geleefd. Hij
had geleefd 't gewone leven van een rijke dorpsheer: lekker eten en drinken,
jagen, paardrijden, met de handboog schieten en op ‘stamenee’ gaan.
Vooral op stamenee gaan. Iedere ochtend, klokslag elf, begon Nonkelken
zijn ronde, liep geregeld zijn vijf of zes herbergen af, nam in ieder zijn
‘dreupelken’ onder het roken van sigaartjes en het babbelen met de mensjes.
(Buysse 1959: 5)
Er zijn talloze voorbeelden van de kroeg als ruimte die een (tijdelijk) gevoel van
saamhorigheid stimuleert:
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- In Het dwaallicht van Willem Elsschot is een kroeg in de Antwerpse havenbuurt
het toneel van tijdelijke verbroedering, aangewakkerd door de gemeenschappelijke
zoektocht naar Maria van Dam, tussen de verteller en drie Afghaanse zeelieden.
- In Het Verdriet van België van Hugo Claus is Café Groeninghe in Walle de
verbroederingsruimte van nationalisten die zich daar als gelijkgezinden op hun gemak
voelen. De sfeer van saamhorigheid in een typisch Vlaams dorpscafé wordt door
Claus voortreffelijk weergegeven:
In het café ‘Groeninghe’ waren Zwarte Brigade-mannen aan het
kaartspelen. Marnix de Puydt en zijn kornuit Leevaert zaten achter de
palmen die het zijkamertje van het café scheidden. Beiden waren rood
aangelopen. Marnix de Puydt's vlinderdas droop, zijn welig krulhaar lag
in slierten over zijn voorhoofd. [...] ‘Dokter Borms’, zei Marnix de Puydt,
‘voor wie ik de eer heb gehad te stemmen toen hij in de Belgische
gevangenis zat in 't jaar Achtentwintig, vergeet de dichter niet die hem
trouw is gebleven, en vanavond, Staf, drink ik op zijn gezondheid, maar
niet met een limonade.’ (Claus, 1985: 322 )
- In Stijn Streuvels' verhaal ‘Slenteren’ sluizen twee politieagenten een agressief
geworden werkloze een kroeg binnen om hem tot bedaren te brengen omdat de
gesloten ruimte van de kroeg (in tegenstelling tot de openbaarheid van de straat) het
sociale verschil voor een ogenblik neutraliseert, waardoor communicatie mogelijk
gemaakt wordt.
Ze kwamen in een nauw straatje zonder menschen, voor eene kroeg.
‘Zou-je geen borrel pakken, kameraad?’ vroegen ze hem.
Hij keek onthutst, verwonderd. Ze trokken alle drie binnen en dronken elk
een bierglas genever.
De politiemannen vezelden iets ondereen, - de oudste veegde den drank
van zijn knevels en zei dan heel streng:
‘Maak je nu maar gauw uit de voeten, en hou’ per naast je manieren!’
Hij was weer buiten, en slenterde voort langs de huizen.
(Streuvels, 1942: 40)
Kroegen dienen als wijkplaatsen, als oases te midden van het streng geregelde en
aan sociale controle onderworpen dagelijkse leven. Beneveling door alcohol verzacht
de hardheid van het plichtsbesef en bevordert het relativeringsvermogen. De behoefte
aan tijdelijke ontsnapping aan de terreur van een geregeld bestaan komt bijvoorbeeld
prachtig tot uiting in de verhalen van Simon Carmiggelt. Als voorbeeld een passage
uit ‘Het kleine glas’:
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Terwijl de Fransman of de gebenedijde Italiaan de ganse dag wijn drinkt
en daarmee zijn hele doen en laten in de schemer van een welwillend
impressionisme hult, blijft de Nederlander niet veel anders over dan de
donkere schacht van het borreluur.
Geen toeval is het, dat dit gebruik omstreeks vijf uur aanvangt. Tegen het
eind van de middag immers, als de dagtaak met goed fatsoen mag aflopen,
geraakt de gemiddelde Nederlander in de gevaarlijke kolk van een
depressief nihilisme. Hij ziet op tegen de sprong naar de avond die een
beroep gaat doen op faculteiten, waarover hij niet, of nauwelijks beschikt
en treedt, ter overbrugging van de klove, een onderneming met volledige
tapvergunning binnen.
Voor het menselijk organisme schijnt de alcohol, welke in die
etablissementen ten verkoop wordt aangeboden, een niet uit louter
bouwstoffen bestaande substantie te zijn. Ik schrijf dit alleen in de marge
om duidelijk te maken, dat het frequenteren van bars, cafés en kroegen
even onverstandig zou zijn als het innemen van salpeterzuur of gestampt
glas, ware niet de bijkomende schemer het doel, waardoor het middel
wordt geheiligd. (Carmiggelt 1996: 13f)
Paradoxaal genoeg biedt het geroezemoes van een kroeg ook de mogelijkheid tot
individuele afzondering, introspectie en dagdromen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit A.
Roland Hoists verbeelde gesprek met God, dat hij in de kroeg voert, in ‘Borrelpraat’:
Toen de zwaar dampende boeren en burgers allang naar huis waren, en
ik, alleen gebleven met den bij zijn tapkast half ingedommelden waard,
achter mijn zevende glas, luisterend naar den stormachtigen avondval, nog
trachtte te denken aan de problemen der (al of niet) moderne kunst, kwam,
aan mijn tafeltje in die nogal duistere dorpskroeg, Godzelf tegenover mij
zitten. Tenminste, met een ‘mag Ik even? Ik ben Godzelf, had Hij zich
voorgesteld toen Hij die stoel nam. Woorden en naam waren hoorbaar
geworden uit een zoowel zacht als machtig gebrom, waarin zij dan weer
teloor gingen; ook hoofd en romp doemden als een machtig gewolkte in
de tabakswalm.’
(Libertinage, jaargang 2 [1949], p. 65)
De kroeg kan de letterlijkheid van de fysieke plaats overstijgen en een symbolische
functie vervullen. In zijn verhaal ‘Zeedijk’ gebruikt Frans Erens de kroeg als symbool
van het vulgaire om de etherische schoonheid en gratie van het meisje te benadrukken.
Van rechts en links glansde kroeg aan kroeg met de rijen van flesschen
der vonkelende likeuren. Van rechts en links kwam zang en spel en
getrappel van dans en gespring. Binnen ging de lieve meid, stil en met
ernst.
Zij danste, danste de lieve meid, de slanke witte hand gespreid op den
schouder van den dronken matroos.
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Haar gezichtje zacht, geresigneerd, draaide weg tusschen de gezichten vol,
wellustigvol, slaperig-dik, lachend-dik der op- en neêr springende vrouwen.
Tusschen de vierkante meiden met de donkere rokken, die waaiden breed,
als krinolinen wijd, vloog licht en rank, in vollen zwaai en leliewit de
slanke meid. Gloeiend heet en rood in zweet trapte ferm de sterke matroos,
meênemend licht, het lichte wicht. (De Nieuwe Gids, jaargang 7 [1892],
p. 453-4)
In De trein der traagheid van Johan Daisne krijgt de stationsrestauratie de symbolische
functie van het schemerrijk tussen leven en dood.
‘Wel’, vroeg ik, ‘gaan we binnen of wilt u eerst het dorp verkennen, om
het station te vinden en misschien ook een telegraafkantoor?’
‘Ik heb een wolfshonger!’ verklaarde Val nogmaals grappig.
‘Laten we dan maar binnengaan’, zei Hernhutter zacht.
Ik heb toen die deur opengeduwd, maar de hoogleraar, die zijn hoed afnam,
en Val, de hongerige jeugd, laten voorgaan. Daarna betrad ikzelf de...
dood-gewone andere wereld.’ (Daisne 1964: 74)

3.3 Lyrische ruimte
In de poëzie zijn ook alle bovengenoemde functies van de ruimte vertegenwoordigd,
maar wat overweegt is de stemming die de betreffende functie oproept bij het subject.
Het subject kan zich in deze ruimte thuis voelen of juist buitengesloten. Het kan zich
vrij en uitgelaten voelen of juist eenzaam en melancholisch, het kan zijn rust gevonden
hebben of op eeuwige doorreis zijn.
De kroeg kan positief als ‘huis en vaderland’ ervaren worden, als ruimte dus waarin
het eigen ik harmonisch is ingebed en in overeenstemming met zichzelf. Jan van
Nijlen verwoordt dit gevoel op treffende manier in zijn gedicht ‘De oude kroeg’11:
De oude kroeg
Ik houd zozeer van die verlaten kroegen
buiten de stad in het namiddaguur,
men droomt er rustig, wachtend op den vroegen
schemeravond, naast een gezellig vuur.
Sedert een eeuw misschien ligt hier wit zand
op de geschuurde en uitgesleten planken.
Alles is oud, de stoelen en de blanke
tafels. Dit is een huis, een vaderland.
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De kroeg wordt niet alleen als een vaderland van het individu ervaren maar ook als
de habitat van vriendschap. Bij Jac. van Looy gaat het in zijn gedicht ‘Café’12 om
een wij-gevoel dat zich verenigd en beschermd weet in zijn ‘burcht’: de kroeg.
[...] We hurken om tafels, naar elkaâr gekromd,
Als om een vuur, doende ónze buit-verhalen.
Daar zitten we onder zuilen als in dag,
Stoer lijf bij lijf, elkaâr, wijl de uren vliegen.
Vertrouwelijk van 't leven te beliegen.
De vrouw-gerokte kellners brengen ons drinken.
Hóór. door de rooie rook jolet onze lach...
De zaal 'n burcht is... de klare glazen klinken.

In zijn gedicht ‘Een appel’13 identificeert de dichter Henk Houthoff de kroeg met
vriendschap:
[...] maar als je een vriend was
zouden we naar een kroeg gaan
om te praten en te lachen
in de wartaal van de liefde

Ook Benno Barnard heeft het in ‘Aubade’14 over de kroeg als ideale ruimte voor
communicatie met goede vrienden: ‘We praten tot we blauw zien van de ochtend./
De kroeg is draaierig van de sigaretten.’
Bij Leonard Nolens staan tafels symbool voor de drie belangrijkste
communcatieruimtes in het leven: de eettafel voor de echtelijke verhouding, de
kroegtafel voor de vriendschap en de werktafel voor het schrijverschap.
Het is zaakje tafels bij elkaar te houden
[...]
Die waaraan je eet staat in het diepste woud
Gedekt voor twee. Daarover hou je maar je mond.
Die waarvan je droomt is lonend als dood hout
Dat onder vrienden 's nachts tot bloei en wasdom komt.
En die waaraan je schrijft is lucht en heeft geen poot
Om op te staan. Zij is je leven op leven en dood.15

Zelfs in het zelfironiserende gedicht van Patty Scholten geeft het café een gevoel
van geborgenheid en troost:
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De lunchroom
Hier zitten ze, de dames middelbaar.
De meeste met vriendinnen, zonder kroost.
Een schaaltje comfort food, een kopje troost.
Het werken is gedaan, het baren klaar.
[...]
er zijn toch mannen die ons strelen willen,
al is het enkel onze smaakpapillen.
De warme bakker troost veijaarde vrouwen.16

Wie zich echter niet kan identificeren met de sociale groep in deze gesloten ruimte,
voelt ongemak en uitsluiting, zoals Gerrit Achterberg in een chique Haags
etablissement:
Du Vieux Doelen
[...] Voor obers en portiers ben ik het bangst.
Een klein vergrijp tegen de etiquette
moet ik bekopen met een blik die kwetst.
Ook al beweeg ik me op 't allernetst,
ze blijven uit de verte op mij letten.
Het eind waaraan zij trekken is het langst17.

De Vlaming Tom Lanoye voelt zich evenmin thuis op een happening in een oude
Amsterdamse kroeg, ook al wordt hij tot de doelgroep gerekend.
Ode aan ‘De Samson’18
Er is een oude kroeg, niet ver van het
Centraal Station, waar de postbodes
zich elke morgen voor hun werk bezatten.
[...]
De achterzaal van dit café, sinds jaren
doods en onbetreden, werd onlangs, bij
wijze van recentste trend, a place to be.
Temporaine temple van modern vertier, vol
dansende snobs, denkbeeldige artiesten en
geile sujetten even dom als knap en jong.
Als lid van de eerste twee categorieën, mag ik
zeker niet ontbreken. De muziek is monotoon
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en luid. Weinig licht, veel rook van sigaretten.
Voor mijn ogen danst groep drie zich pijnlijk
mooi te pletter, door niets gekweld dan door
een overschot aan jeugd en zwaar bezwete
shirts. Mijn bril beslaat, condens
drupt van de muur. Boven de deur zie
ik nog net een klok van Jupiler-bier:
cirkel in flikkerend neon gevat, maar
allebei de wijzers al verdwenen.

Eenzaamheid, leegte, gemis, melancholie, Weltschmerz, spleen... het zijn alle
gemoedstoestanden die mede door toedoen van alcohol kenmerkend zijn voor de
ingetogen, contemplatieve kroegloper. In de poëzie lijkt dit type auteur te overheersen,
met Van Nijlen als boegbeeld. Het is niet voor niets dat hij zich afvraagt waarom er
van Parijs tot Wenen geen koffiehuis met de naam In de Eenzaamheid19 bestaat.
Paul van Ostaijen heeft het in zijn ‘Nomenklatuur van verlaten dingen’ bij herhaling
over verlatenheid: ‘verlaten buffet/verlaten bar/verlaten barman/verlaten barmeid’20
Eenzaamheid voelt ook de dichter P21 in zijn ‘Herberg in het woud’22
[...]Dit is nu 't einde, hier: een warme kroeg,
waard en waardin met vier voeten gemeenzaam
in de asch van harsig geurend dennehout.
- Men rookt, men drinkt, men drinkt en rookt zich eenzaam

Anton van Duinkerken wordt bij de gedachte aan vergankelijkheid door melancholie
overvallen. In zijn gedicht met de ironische titel ‘Estaminet de l'espérance’23 zegt hij:
[...] Minnaars verdromen er
hun prille smarten.
De jongste stamgast is vergrijsd.
En twee verlopen dichters
komen er
een enk'le keer
biljarten

Marc Schoeters voelt gemis, ongeacht en in contrast met de titel van zijn gedicht
‘Vol’: ‘ik word glas/na glas vol/van jou/vol van mijn/gemis [...]’24
Het gevoel van ‘lonely in a crowd’ is vooral kenmerkend voor drukbezochte
etablissementen met een heterogeen publiek zoals stationbuffets
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en nachtlokalen. De eenzaamheid wordt er soms als drukkend ervaren, soms als
wenselijk omdat het ongehinderde contemplatie of observatie toestaat. Bijvoorbeeld
bij Jean Pierre Rawie in ‘Nachtlokaal’25:
[...] Men houdt zich hier afzijdig van zijn buren.
Ik zie in de gezichten om mij heen
geen teken van verwantschap; in de ure
die allen wacht hebben wij niets gemeen.
Ik hoor een scheepswand langs de kade schuren.
Ik zoek mijn jas en tel mijn geld bijeen.

Een ander effect van alcohol is het tijdelijke opheffen van remmingen. De zo bevrijde
energie kan tot uiting komen als geërotiseerde joie de vivre. In de schilderkunst van
de zeventiende eeuw profileerde zich de kroeg dan ook als topos van losbandigheid.
Hoe zwaar seksuele vrijheid achteraf vaak drukt op het gemoed, kunnen we lezen
in het aangrijpende gedicht ‘De modderhaven’ van Karei van de Woestijne:
De meiskens uit de taveernen,
zij hebben een malsen schoot.
Zij zien er de jongens geerne.
Zij baren haar kindren dood.26

Niet iedereen tilde er zo zwaar aan: bij Hein Boeken en J.P. Guépin gaat het er
vrolijker en frivoler aan toe:
- Hein Boeken: Café chantant27
En onder 't zuiver-gele gaslicht blozen
Blanke arme' en halze', en glanst het gouden haar,
En kruise' of spreiden zich in rozen hozen
De fijne slanke beenen, paar naast paar.

- J.P. Guépin: Caffè Greco28
Een meisje dat eerst aan haar lepeltje likt
en hem daarna pas in dat ijsje steekt,
wat vindt u meer obsceen:
als ze het met een man in een café doet
of ze deed het midden in de nacht alleen?
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Eric van der Steen heeft weliswaar heel wat glaasjes nodig, maar ook hij komt
uiteindelijk in een kroeg aan zijn erotische trekken, zie zijn gedicht ‘Bestaan’29:
Wij gaan een lange middag naar de zee,
ik drink te veel en zij drinkt matig mee
en 's avonds dronken vind ik mijn verlangen:
haar mond in een doodstil, donker café.

Onvastheid is een kenmerk van het zwerversbestaan: vandaar dat kroegen met hun
steeds wisselende clientèle een aantrekkelijke ruimte zijn voor zoekende, onrustige
naturen. Kroegen symboliseren haltes van de levensreis naar het onbekende. Zo'n
zwerver bij uitstek was J.J. Slauerhoff. In zijn ‘Dialogue mystique’30 voert zijn alter
ego een gesprek met een vrouw van lichte zeden:
Neen, Dolly, neen,
Dat zoek ik niet Van kroeg tot kroeg.
Dat wil ik niet 'Maar wat dan wel?
'Ik weet het niet
'Matroos, matroos,
'Je bent geen man.
'Geen drank geen vrouw,
'Wat zoek je dan?
Ik weet het niet,
Het is ook niet
In deze kroeg.
Ik heb nooit wat
En heb ik wat,
Dan is 't niet dat.

De symboliek van de gefocaliseerde ruimte komt misschien het pregnantst tot uiting
in het ‘Koffiehuis’ van Paul van Ostaijen: ‘Alles is hier een open raadsel. De oplossing
echter vindt geen./Zacht autoritair de waard. Simbool van toekomst en verleen.’31
Hier krijgt de kroeg een haast metafysische dimensie, want - zoals Van Ostaijen
dat prachtig verwoordt in datzelfde gedicht: ‘De zwakke muren zijn de sterke dam
tussen dood en leven.’
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4. Conclusie
Het openbare lokaal is een met betekenissen beladen oord: het staat als een enclave
te midden van het dagelijkse leven en biedt alle voor- en nadelen van de gesloten
ruimte. Voor de een is het een locus amoenus, voor een ander een locus horribilis.
Het is niet alleen een ruimte voor communicatie, maar ook voor een confrontatie
met jezelf. De afgebakende sfeer van de kroeg is een geëigende broedplaats voor
uitbundigheid maar ook voor melancholie, voor geborgenheid maar ook voor
spanning, voor saamhorigheidsgevoel maar ook voor ingetogenheid en introspectie.
Al deze kenmerken maken de kroeg tot een microkosmos, tot een symbolisch toneel
des levens waar alle menselijke emoties de revue passeren. Vandaar de onmiskenbare
betekenis van deze specifieke ruimte voor alle literaire genres.
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De kracht van het Streuvels-landschap, de kracht van literatuur
Stijn Vanclooster
Universiteit van Wenen
Samenvatting:
Wat heeft literatuur met vrijheid te maken? Waarom blijkt sommige
literatuur tegen de tijd bestand, en andere niet? Deze vragen vormen de
achtergrond waartegen een verhaal van Stijn Streuvels wordt gelezen.
Enkele beschouwingen daarbij, o.m. op de gebieden van thematiek,
psychologie, receptie, poëtica en biografie, zullen aantonen dat over
duurzame literatuur niets definitiefs kan worden gezegd. De tekst ontsnapt
steeds weer. Het verhaal ‘De witte zandweg’ kan men bijvoorbeeld vanuit
Streuvels' poëtica of biografie interpreteren, maar de tekst staat ook op
zich, en laat steeds nieuwe interpretaties toe.
Co má spolećného literatura se svobodou? Proč odoiá některé literárni
dilo zubu času, a jiné ne? Na pozadi těchto otázek čteme povidku Stijna
Struvelse. Pomoci několika úvah v oblasti tématiky, psychologie, recepce,
poetiky a biografie, bude ilustrováno, že o trvanlivosti literatury se nedá
nic defmitivniho řiet. Všemu, co o něm je řečeno, text pořád znovu uniká.
Povidku ‘Bilá stezka ‘ můžeme interpretovat pomoci Streuvelsovy poetiky
nebo jeho životopisu, ale text je také věc sama o sobě a připoušti stále
nové interpretace.

Inleiding
Een voor literatuurvorsers fundamentele en funderende vraag, op welk deelgebied
van de literatuur hun onderzoek zich ook toespitst, is de vraag naar de werking van
literatuur. Dit is een grote vraag, waarover al boeken, ja bibliotheken vol geschreven
zijn en die in de negentiende eeuw heeft geleid tot het ontstaan van de
literatuurwetenschap als zelfstandige discipline. Een vraag die in de kern als volgt
te formuleren is: wat maakt literatuur tot literatuur?
Naar mijn overtuiging bestaat hierop, zoals op elke grote vraag, geen eindig
antwoord. Dat is ook niet problematisch: een vastliggend antwoord kán niet bestaan,
en dat is juist goed. Dat betekent niet dat het zinloos of onzinnig is naar een antwoord
te zoeken. Integendeel, in de loop der tijd zijn er door literatuurwetenschappers
boeiende aanzetten gegeven tot een antwoord op de vraag naar de identiteit van
literatuur en haar werking. Maar het is toch vooral het zoeken zelf dat interessant is,
misschien interessanter dan elk begin-vanantwoord ook zal kunnen zijn. In wat volgt
onderneem ik zo'n zoektocht door de
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lectuur van een verhaal van Stijn Streuvels. Het thema ‘taallandschap’ - het
Streuveliaanse taallandschap - speelt daarbij een rol op de achtergrond.

Over literatuur (1)
Vele handboeken literatuurwetenschap staan stil bij het ‘diepe’ inzicht dat een literaire
tekst een eigen systeem vormt - een stelling al van de Russische Formalisten: de
literaire tekst als een autonoom systeem van tekens of symbolen.
Inhakende op het woord ‘symbool’ zou men ongeveer kunnen zeggen: de weg
naar de realiteit gaat via het symbool. Deze waarheid leert ons de literatuur. Literatuur
helpt, via een symbolische wereld, zaken bewust te maken en inzicht te krijgen. Ze
voert de lezer via symbolen naar de essentie van de werkelijkheid en verschaft zo
inzicht in het wezen van de mens en zijn bestaan: de oorsprong van de mens, zijn
einde, zijn gedragingen en wensen, zijn verhouding tot de ander of zelfs tot de Andere.
In zijn jongste essay over de kunst van de roman, Het doek, stelt Milan Kundera
dat Cervantes de geschiedenis van de roman in gang zette door drie vragen te stellen
over het bestaan: wat is de identiteit van het individu? Wat is waarheid? Wat is liefde?
(Kundera 2006: 120). Volgens Kundera scheurde Cervantes met zijn held Don
Quichote het doek van de overlevering, van de voorgefabriceerde waarheid, door de
wereld in zijn prozaïsche naaktheid te laten zien. Grote auteurs stellen grote vragen
en dringen door tot het wezenlijke: Kundera spreekt ergens van ‘de moraal van het
wezenlijke’ en duidt daarmee de hoge eis aan die hij auteurs oplegt. Met schrijvers
die steeds maar de voorgefabriceerde werkelijkheid reproduceren, wil hij zijn tijd
niet verliezen. Want het leven is kort en lezen duurt lang.
Afgaande op de canon van de Nederlandse literatuur, wordt Stijn Streuvels tot die
klassieke auteurs gerekend. Streuvels kon niet alleen al op jonge leeftijd op een
relatief uitgebreide lezerskring rekenen, ook na zijn dood verdween hij nooit uit de
belangstelling en tot op vandaag wordt er werk van hem heruitgegeven en wordt
over hem geschreven.’1 Deze populariteit is eigenlijk opvallend, aangezien Streuvels'
werk over het algemeen als streekliteratuur wordt bestempeld, een genre dat in
verschillende tijdvakken niet meteen de hoogste gratie genoot. Het is het
Streuveliaanse ‘taallandschap’ dat tot deze stempel heeft geleid: Streuvels hanteerde,
zeker aanvankelijk, een heel apart idioom, een mengeling van streekdialecten
(voornamelijk het Zuidwest- en Zuidoost-Vlaams) en taalvormen van eigen makelij.
Desondanks brak hij het eerst door in Nederland, terwijl het precies zijn idioom is
dat vandaag door velen, zelfs door streekgenoten, als een grote hinderpaal in de
lectuur wordt beschouwd. De auteur moet zijn vroege en blijvende populariteit dus
aan iets anders te danken hebben dan aan zijn particuliere taalgebruik.
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Waarin schuilt bijvoorbeeld de blijvende aantrekkingskracht van een verhaal als ‘De
witte zandweg’? Waarom blijft het ‘duren’? De hiernavolgende beschouwingen bij
die novelle doe ik niet vanuit een welbepaald theoretisch paradigma of een
afgebakende methodologie, maar vanuit de vrijheid enkele vormen van
tekstbenadering te combineren. Juist die vrijheid zal een centrale plaats innemen in
mijn betoog. Ik neem als tekstlezer afwisselend twee standpunten in, die weliswaar
op zich met elkaar in strijd zijn, maar door de literatuurbeschouwer in feite het best
allebei kunnen worden ingenomen: de beschouwing van een tekst als een autonome
werkelijkheid, los van de buitenliteraire context, én de interpretatie van die tekst als
onverbrekelijk verbonden met die werkelijkheid.

Over de novelle ‘De witte zandweg’
‘De witte zandweg’ is het openingsstuk uit Streuvels' debuutbundel Lenteleven (1899).
De inhoud kan heel kort worden samengevat: een jong-volwassene denkt terug aan
een korte periode uit zijn leven: een nacht waarin hij opgesloten werd op zolder. De
novelle is helemaal geschreven als een monologue intérieur, de stijl die opgang
maakte met het psychologiserende vertellen van eind negentiende eeuw. Vanaf de
eerste zin wordt de lezer meegenomen in een bewustzijnsstroom, die gekoppeld is
aan de uiterlijke waarnemingen van het ikpersonage, dat naar aanleiding daarvan
vanaf de zolder zijn leven zal overdenken. Uiteindelijk gaan de beschouwingen over
in overpeinzingen over het leven. In dit proces van bewustwording is de waarneming
van een landweg cruciaal: de witte zandweg.
Op zolder leidt een sfeer van Unheimlichkeit - zonder dat dit woord - valt tot niets
minder dan een identiteitscrisis. De eerste avond dat hij op zolder opgesloten was,
leek het - in de waarneming van de jongen - of ze hem beneden wilden doen voelen
dat hij niet bestond. En in een (koorts-)droom herkenden zijn schoolmakkers hem
niet. Bestond hij wel?, zo zou men zijn tobben kunnen omschrijven, of ook: Waar
was hij? Wie was hij? Hoe moest het verder? Eigenlijk wil ik liever niet verder, denkt
hij. De eenzaamheid maakt hem radeloos. Geleidelijk wordt echter duidelijk hoe die
nachtelijke opsluiting hem heeft veranderd, en de jongen wordt zich daar ook zelf
van bewust. De waarneming van de buitenwereld door het zolderraam zal daar een
bepalende rol bij spelen. Door dit raam ziet de jongen: ‘[...] de wijde vlakte in de
gloeiende zonneschijn! Mijn ogen waren er verblind af.’2 De jongen wil nog even
blind zijn voor een - hogere - werkelijkheid. Maar die werkelijkheid is niet tegen te
houden. De jongen beschouwt zijn gevoelens die bij dit kijken worden wakker
gemaakt: ‘'t Was hier zo goed, zo geestig3 om van zo hoog, alles af te zien4, zo
oneindig ver! En de mensen waren niet groter als puidjes5!’
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Deze laatste zinnen drukken het Streuveliaanse wereldbeeld in essentie uit: een visie
waarin de mens oneindig klein is, niet meer dan een kleine stip in het geheel van het
universum. Zelf neemt de verteller in deze wereld de plaats in van de beschouwer,
de buitenstaander die de dingen gadeslaat zonder werkelijk deel te nemen aan het
gebeuren, en die zich vanuit die positie het best op zijn plaats voelt.
Een cruciale passage in het verhaal is het ogenblik waarop de jongen zijn ogen op
een landweg richt. Hij zal zich met die weg identificeren. De weg zal hem in de ban
houden en in zijn psyche fungeren als een ankerpunt waaraan zich dagdromen en
overpeinzingen zullen vastknopen die algauw een algemener karakter krijgen en niet
meer louter worden gekoppeld, zoals aanvankelijk, aan een particuliere gevoelswereld
(nl. de eenzaamheid).
[...] die lange, witte weg scheen me een deel van mijn eigen wezen
geworden, iets lijk een bestaan, dat men ginder ver in 't nuchter blauw
begint, om hier, bachten6 de gevel, in de rampzalige draai afgeknakt, te
eindigen in 't onbekende. (Streuvels 1971: 140)
Het is duidelijk dat de weg veel meer is dan een ruimtelijk decorelement. Hij fungeert
niet alleen als een symbool voor een individuele psychische wereld, maar is in laatste
instantie een metafoor voor hét bestaan.
In dit bestaan neemt het werken, bij Streuvels: de landarbeid, een belangrijke plaats
in. Op die arbeid heeft Streuvels een dubbelzinnige visie. De kijkende knaap ziet
door het raam enkele landarbeiders en met een ‘oudemansgevoel daarbinnen’
beschouwt hij het tafereel beneden, zonder iets te doen, passief en verlamd als het
ware:
De werkmensen wrochten, altijd maar voort.
En dat liep aan, liep aan, tot in de avond! Als 't bijna donker was,
vergaarden zij hun gereedschap, sprongen over de gracht, kwamen de weg
neêr gelijk zij gekomen waren en verdwenen bachten de gevel. (Streuvels
1971: 141)
Dan gebeurt er niets meer: ‘Nu werd het doods, zover mijn ogen dragen konden.’
‘Is dit nu het leven?,’ zo zou de lezer de gevoelens of gedachten van de jongen kunnen
omschrijven. Na lange tijd verscheen er:
In de verte [...] een grote zwarte vlek, die traagzaam naderde. De vlek
werd een luie, loomtrappende os, met een dokkerende krakende kar, waarop
een oud manneke, dat domweg vooruit keek in de donkere verte, 't Getrek7
trantelde8 langzaam, slepend door 't zand en, de os 't eerst, dan 't ventje,
dan de kar verdwenen bachten de gevel. (Streuvels 1971: 141)

Praagse perspectieven 5

425
Het tafereel maakt bij de jongen gevoelens van angst en melancholie wakker en
intensifieert die aan een hoog tempo. Het kijken wordt een analyseren van deze
gevoelens: hoe ontstaan die?
Nu voelde ik iets lijk angstigheid en ik daverde9: de avond kwam zo traag,
zo droevig, en aan die nacht die volgen moest en dorst ik niet denken.
(Streuvels 1971: 142)
Het kind is nu geen kind meer; voor het eerst denkt de jong-volwassene na over de
toekomst. En in een metaproces beschouwt hij dit denken:
't Was de eerste keer van mijn leven dat ik ernstig aan 't overwegen viel.
Zo: die weg daar werd een leven, een lang uitgestrekt ernstig leven... Dat
stond zo duidelijk in mijn kop; die kinders waren de weg rollend
overgerobbeld10; dan, die grote mensen hadden lastig, doodlastig hun eerde
ommegebeuld11... en die os en dat ventje waren hem sukkelend
overgetrakeld12... Dat leven was zo ernstig, en ik had alles van zo ver, van
buiten af aangeschouwd: ik en deed niets, 'k en nam er geen deel aan, en
toch leefde ik... en zou ook eens over die weg moeten!
En hoe!
's Morgens opstaan, eten, spelen, naar school gaan, kwaad doen, spelen,
eten, slapen... (Streuvels 1971: 142)
Uit de velden doemt nu mist op: de melancholie die hem zou kunnen remmen, maar
waartegen de jongen een vast voornemen als wapen hanteert:
[...] ik zag niets meer.
Ik sprong van mijn kist, 'k vroeg vergiffenis aan vader en kroop in bed.
Nooit meer en ben ik op de zolder gesloten geweest. (Streuvels 1971: 142)

Thematisch en psychologisch
Dit meer dan honderd jaar oude verhaal handelt over een kind dat volwassen wordt.
Het heeft de lezer mogelijk altijd aangesproken omdat het fundamentele aspecten
van het menselijke bestaan blootlegt. Het illustreert, ver-beeldt, dat de weg naar de
realiteit - de weg naar het bewustzijn daarvan - via het symbool gaat.
Omdat in ‘De witte zandweg’ de weergave van een innerlijke wereld centraal staat,
neemt de tekst in het vroege werk van Streuvels een aparte positie in. Streuvels heeft
zich aanvankelijk immers vooral uitgeleefd in impressionistisch en zintuiglijk werk;
pas op latere leeftijd zal hij ten volle zijn aandacht richten op het psychische leven
van de mens. Dit centraal stellen van een innerlijke (gevoels- en gedachten-jwereld
zal een hoogtepunt bereiken in de novelle Het leven en de dood in de ast (1926),
waarmee de schrijver ten volle
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aansluiting vindt bij de psychische verdieping en de stilistische innovatie van het
modernisme. Net zoals de weg in ‘De witte zandweg’ is ook de ast, de droogzolder,
veel méér dan een ruimtelijk decor: hij is een expliciete metafoor. In Het leven en
de dood in de ast zal Streuvels ‘de traditionele mimesis van de realiteit vanuit een
subjectieve invalshoek openbreken en via een geladen en gecondenseerd
symboolgebruik tot een nieuw wereldbeeld organiseren.’ (Vermeulen 2004a: 48)
Maar ook sommige vroege teksten van Streuvels, waaronder ‘De witte zandweg’
(1896), verraden al een intense belangstelling voor de psychische wereld van de
mens. De auteur schreef die teksten lang voor het modernisme de Nederlandse letteren
zou bereiken, ook nog vóór Freuds Traumdeutung (1899).
De psychische voorstellingswereld - de wereld van de droom en de waan, die de
ik-figuur een tijd lang in de macht hebben en die later een exterieur pendant krijgen
in de mist over de velden - voert uiteindelijk niet tot waanzin, maar brengt het subject
juist terug tot de rationele werkelijkheid en tot een verhoogd bewustzijn daarvan.
Het onbewuste - dat functioneert in samenspel met de bewuste leefwereld - zet
beschouwingen in gang die uiteindelijk een generaliserend karakter hebben: bij het
slot van het verhaal is de ik-figuur niet meer dát gestrafte kind, maar wel een
volwassene die het leven heeft leren kennen.
Streuvels heeft in ‘De witte zandweg’ een existentiële thematiek literair vorm
gegeven. Hij heeft gepeild naar thema's als volwassenwording, moraalontwikkeling
en de plaats van het individu in het leven.

Receptie
Het begrip ‘leven’ brengt me tot de receptie van Streuvels' eerste werk.
De bundel Lenteleven deed heel wat stof opwaaien in het eind negentiende-eeuwse
Vlaanderen, vooral ook in het katholiek-conservatieve Gezelle-milieu waar Streuvels
uit stamde. Op grond van dit boek kreeg de auteur de etiketten ‘realist’ en ‘naturalist’
mee, twee termen die in de toenmalige literatuurkritiek door elkaar werden gebruikt13
en meestal bedoeld waren als verwijt. Streuvels werd verweten ‘het leven’ realistisch,
d.i. zonder moralisering of idealisering, te hebben weergegeven.
Streuvels verzette zich tegen die categorisering. In een brief schreef hij: ‘[...] Ik
ga onder geen vaantje. Realisme en naturalisme zijn domme woorden zonder zin.’14
Toch bleven die ‘vaantjes’ - realisme en naturalisme - voortdurend terugkeren in de
kritiek op Lenteleven. Daarom staat Streuvels inmiddels ook met die etiketten in de
letterkundige canon geboekstaafd. In haar receptie-historisch overzicht van het
Nederlandstalige proza tijdens het fin de siècle stelt Jacqueline Bel vast dat Streuvels
door literatuurbeschouwers meestal wordt vergeleken met Buysse, die in Vlaanderen
als dé grote vertegenwoordiger
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van het naturalisme geldt.15 Streuvels beschouwde zich echter helemaal niet als een
realist of naturalist.

Poëtica. Over vorm en inhoud
Waarom heeft hij dit zo beklemtoond? De niet-naturalistische component van zijn
schriftuur was onontbeerlijk om dat te zeggen op de wijze waarop hij het wilde
zeggen. Het gaat de auteur zowel over de noodzakelijke vorm als over de
noodzakelijke inhoud. Via een louter uiterlijke, ‘realistische’ beschrijving van de
wereld, kan men naar zijn mening de kern ervan niet raken. Niet voor niets beweert
Streuvels dat: ‘[...] indien een schrijver wilde Realist zijn, hij met de grauwelijkste
dingen op te schrijven die rond hem gebeuren nog verre beneden de waarheid zou
blijven.’ (Schepens 1971: 35)
In die uitspraak vallen twee dingen op. Vooreerst hangt de auteur een
essentialistisch wereldbeeld aan: in zijn optiek is er nog zoiets als ‘waarheid’, of een
‘kern’. Dat betekent niet. een wereldbeeld waarin alles eenduidig is, of waarin er
geen plaats is voor ambivalenties. Integendeel, de werkelijkheid, door Streuvels'
ogen, is ‘grauwelijk’, zeker, maar ze biedt meer dan dat. Wat de ‘waarheid’ of de
kern zou zijn, beantwoordt de auteur niet. Cruciaal is juist het inzicht dat hij dat
antwoord buiten een andere dan literaire taal, buiten een andere dan zijn literaire taal
niet kán geven. Die eigen taal of stijl kan per definitie niet eenduidig ‘realistisch’
zijn, aangezien deze manier van schrijven geen recht kan doen aan de ambivalente
werkelijkheid. Dit is het tweede element: Streuvels is er zich erg van bewust dat het
een schrijver altijd in eerste instantie te doen is om het vinden van de meest adequate
vorm. Hij stelt impliciet dat zijn werk niet thuishoort onder de vlag van het ‘realisme’,
terwijl het toch ‘de realiteit’ zo dicht mogelijk wil benaderen. ‘Hoe moet je dit laatste
doen?’, is de impliciete vraag en zorg van de schrijver. ‘Het kan niet anders dan via
een eigen literaire taal,’ luidt zijn (even impliciete) antwoord, via een stijl die
noodzakelijk samenhangt met de inhoud en die zich onttrekt aan elk etiket of isme.
Die eigen taal is de typisch Streuveliaanse stempel, waarbij naturalistische en
symbolistische kenmerken worden gecombineerd.16 Het was juist die combinatie die
de redacteuren van Van Nu en Straks in Streuvels' werk fascineerde en ertoe bracht
hem uit te nodigen om voor hun blad te schrijven. ‘De witte zandweg’ ontstond in
het jaar dat zijn eerste bijdrage zou verschijnen in Van Nu en Straks, dat, op het
kruispunt van twee sterk uiteenlopende stromingen, in de Nederlandse literatuur
baanbrekend is geweest.
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Moraal
Dat wat Streuvels ‘de realiteit’ noemt - de ‘kern der dingen’ zoals de auteur die
ervaart - heeft hij in ‘De witte zandweg’ uitgedrukt met eerder symbolistische literaire
middelen. Symbolistisch omdat het verhaal zich richt op een werkelijkheid ‘achter
de dingen’, symbolistisch voorts omdat de tekst duidelijk symboolgeladen is. De
zandweg is het symbool voor een hogere idee, het schouwtoneel van een hogere
werkelijkheid. Die weg is de aanleiding tot een zielservaring, waardoor het verhaal
de literaire transpositie wordt van een innerlijk gebeuren. De zandweg zal de psyche
van het kijkende ik, de beschouwer, herstructureren. De weg wordt aldus een weg
tot inzicht: hij leert het kind symbolisch denken. Het kijken naar de landweg leidt
ertoe dat de jongen zich uiteindelijk opgenomen weet in een algemene levenswet.
Hij wordt zich bewust van zijn eigen identiteit en plaats in het bestaan, en met die
plaats hangt een verantwoordelijkheid samen.
Maar er komt nog iets bij. Na voltooiing van dat innerlijke proces - de uiterlijke
weg als symbool voor een innerlijke Werdegang - ziet de ik-figuur in dat alles zo is
omdat alles zo moet zijn. Zo'n inzicht hoeft evenwel niet pessimistisch te zijn: je
kunt het ook zien als bevrijdend. De straf, en daaraan verbonden de koortsdroom en
de waan, hebben het individu uiteindelijk volwassen gemaakt, wat betekent:
verantwoordelijk én vrij.
Aan het einde van het verhaal stapt de ik-figuur als volwassene van de zolder af,
letterlijk de vader-wet in-ziend en aanvaardend, recht het leven in. Het individu heeft
nu een moraal ontwikkeld. Het is in die trouw aan die eigen moraal, de eigen natuur,
dat een mens, hoe klein in de kosmos ook, bij Streuvels tegelijk onmetelijk groot
kan zijn.
Een vraag: zat er in de bundel Lenteleven dan toch een moraal, en wel een heel
expliciete? Had de (katholieke) kritiek, die zo'n moeite had met Streuvels' zogenaamd
immorele of amorele boek die dan over het hoofd gezien?

Poëtica en moraal
Een beroemd boek dat het ook hard te verduren kreeg vanwege de kritiek, is Flauberts
roman Madame Bovary. Heel bekend is de uitspraak ‘Madame Bovary, dat ben ik’.
Het grappige is dat die uitspraak niet van Flaubert komt, maar bij al haar bekendheid
valselijk aan hem is toegeschreven. Wél door Flaubert genoteerd, is de passus: ‘Toute
oeuvre est condamnable où l'auteur se laisse deviner.’ Hij wilde uit zijn werk afwezig
blijven, streefde ernaar onpartijdig, onpersoonlijk en zakelijk te schrijven. Dat hij
geen commentaar gaf bij wat hij registreerde, dus niet moraliseerde, kwam hem op
kritiek te staan, o.m. van Sainte- Beuve, de beroemdste Franse criticus van zijn tijd.
In zijn bespreking van Madame Bovary verweet Sainte-Beuve aan Flaubert het goede
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achterwege te hebben gelaten. Twintig jaar later nam George Sand Flaubert hetzelfde
kwalijk: waarom liet hij in zijn roman zijn persoonlijke mening niet zien? Waarom
brengt hij zijn lezers bedroefdheid in plaats van troost?17
Sainte-Beuves en Sands commentaren liggen in de lijn van de kritiek die Streuvels
moest verduren. Streuvels' boeken krijgen decennia lang af te rekenen met
gelijkluidende reacties. Zo nam de katholieke kritiek in 1927, dertig jaar na
Lenteleven, zijn roman De teleurgang van den Waterhoek onder vuur, vanwege
enkele zogenaamd scabreuze passages. Streuvels reageerde erop in de lijn van wat
hij vele jaren eerder tegen de recensenten van Lenteleven had gesteld:
ik heb het nog tot sommige onderpastoors gezegd, van het ijverige slag in
kwestie zedelijkheid (of zou het geen onzedelijkheid zijn?) ‘Dat ik maar
blij was dat zij God-den-Vader niet zijn!’18
Flaubert liet zijn critici weten dat de bedoeling van zijn kunst niet was oordelen te
vellen. Evenzo is het Streuvels met zijn werk niet te doen om aan te geven wat goed
of slecht is, noch om bij een bepaalde literaire stroming te behoren. Zijn antwoord
aan de kritiek laat het duidelijk zien: het ware onderwerp van het meningsverschil
is de vraag naar een definitie van de roman, van het verhaal. Het is een poëticale
kwestie.

Een biografische en autonome lectuur
Uiteindelijk is een poëtica altijd gefundeerd in een meer algemene moraal. De
Streuveliaanse moraal kan men o.a. aflezen aan de uiteindelijke reactie van de auteur
op zijn critici. Die reactie ligt in de lijn van zijn houding tegenover de kunstenaar of
mede-auteur: ze is niet die van de schoolmeester met de opgeheven vinger. Dat
betekent niet dat Streuvels' artistieke oordeel onverschillig of willekeurig is, maar
wel:
Het is een kwestie van takt [...]. Gelukkig dat elk voor zich de
verantwoordelijkheid draagt zijner daden.19
Het is die groei naar verantwoordelijkheid, die tevens een groei naar vrijheid is, die
Streuvels gestalte heeft gegeven in ‘De witte zandweg’. Het inzicht dat het kind daar
ontwikkelt, werkt in laatste instantie bevrijdend. Het ontstaan van een moraal is
daarmee niet in tegenspraak, integendeel. Pas nu is het subject écht subject geworden,
is zijn identiteit gevormd. De jongeman heeft symbolisch het leven aanschouwd, de
levenswet leren kennen en die in zichzelf ontdekt en vastgelegd.
‘Vrijheid is niet kunnen doen wat je wilt, maar willen doen wat je kunt’, stelde
Sartre. Als er een moraal in Lenteleven zit, dan die van de vrijheid.
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Sommige literatuurwetenschappers, zoals Knuvelder, hebben in het feit dat Streuvels
‘De witte zandweg’ in Lenteven voorop heeft geplaatst, een specifieke bedoeling
gezien en de tekst als een soort ‘beginselverklaring’ beschouwd. (Knuvelder 1971:
129.) Het verhaal kan inderdaad een klare wereldbeschouwing en een duidelijk
mensbeeld bieden, en een daarmee verbonden poëticaal statement. De vrijheid vormt
daarin het fundament. Algemener zou die moraal dan als volgt kunnen worden
geformuleerd: alleen vanuit vrijheid kan de mens een verantwoordelijkheidsgevoel
ontwikkelen.
Meer specifiek poëticaal gezien luidt Streuvels' overtuiging dan dat alleen vanuit
de vrijheid een auteur achter de verbeelding het ‘leven’, de ‘werkelijkheid’ kan voelen
en proberen weer te geven. Of zelfs: alleen vanuit vrijheid is ver-beelding werkzaam.
Want om de verbeelding gaat het een kunstenaar in essentie, niet in de eerste plaats
om de nabootsing of mimesis - of in termen van de toenmalige kritiek, om ‘realisme’
of ‘naturalisme’. De mimesis is echter wel een noodzakelijk middel, ook in Streuvels'
optiek. Het is bijvoorbeeld betekenisvol dat Streuvels op een bepaald moment klaagde
dat de Vlaamse letterkunde sinds Conscience over een irreële wereld had geschreven
en daardoor onbelangrijk was geworden. (Demedts 1971: 79.)20 Een groot kunstenaar
is in staat een verbeelde werkelijkheid te scheppen, ideëel, maar niet onwerkelijk.
Hij is in staat gestalte te geven aan een universele werkelijkheid.
Het zou trouwens interessant zijn het verband te onderzoeken tussen deze poëtica
en die van de Van Nu en Straks'ers, die gericht waren op de synthese van het
gemeenschappelijke en individuele, vanuit een levensbeschouwelijke visie waarin
elk individu in vrijheid groeit naar een hogere opname in een universeel en algemeen
‘levensrhythmus’.
Er zijn, zonder dat ik hier verder op in wil gaan, veel tekstgetuigen die een poëticale
en biografische leeswijze van ‘De witte zandweg’ kunnen schragen. Ongetwijfeld
zullen er lezers zijn die de vele (auto-)biografische of werkexterne uitspraken willen
‘verifiëren’ of ‘falsifiëren’, ze toetsen aan het verhaal en omgekeerd. Andere lezers
zullen de auteursbiografie niet ter zake vinden en buiten beschouwing laten bij hun
lectuur of interpretatie van Streuvels' werk. Ik vind de twee standpunten even
gewettigd: geen doet afbreuk aan de waarde van het werk zelf. Een biografische
lectuur hoeft de tekst niet noodzakelijk weer op te sluiten in een ivoren toren,
waardoor deze enkel door kenners en onderzoekers kan worden gewaardeerd. Of
waardoor hij niet langer óók autonoom zou kunnen worden gelezen. Enkel binnen
die lectuur sluit je de tekst op. De ene leeswijze sluit een andere geenszins uit.
Onuitroeibaar is de identificatie van de auteur Flaubert met zijn personage Emma
Bovary; en tegelijkertijd wordt de beroemde Franse auteur vandaag gezien als een
typische schepper van een onpersoonlijk oeuvre. Dat de aangeduide identificatie fout
is - de beroemde uitspraak is niet van Flaubert -, is hier irrelevant; betekenisvol is
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het feit dat ze, zoals de geschiedenis aantoont, probleemloos kan samen bestaan met
een autonome leeshouding en literatuurbeschouwing.
Anders gezegd, een biografische en poëticale lectuur van ‘De witte zandweg’
betekent niet dat het verhaal niet autonoom zou kunnen worden gelezen. Wellicht
schuilt hierin juist de kracht van grote literatuur. Die onttrekt zich steeds weer aan
een definitieve interpretatie. Een artistiek sterke tekst zal steeds nieuwe interpretaties
toelaten en altijd ook op zich staan. Dat heeft te maken met ‘onbeduidendheid van
de literatuurwetenschap, die machteloos staat tegenover een kunstwerk’ (Kundera
2006: 147).

Besluit. Over literatuur (2)
De star naturalistische lezing van Streuvels' werk heeft ertoe geleid dat minder
aandacht werd besteed aan (formele en thematische) vernieuwingen en experimenten
die de auteur in zijn oeuvre heeft toegepast. Door deze reductionistische lectuur is
Streuvels gefossiliseerd tot verteller van noodlotsverhalen waarin de natuur centraal
staat, of - met een knipoog naar Marnix Gijsen (die overigens op zijn oordeel
terugkwam) - als opsteller van ‘weerberichten’, of ook als ‘een conservatieve en
streekgebonden verteller, die vooral de landelijke socio-culturele tradities gestalte
heeft gegeven’ (Vermeulen 2004b: 30) - een verteller gebonden aan een beperkt
cultuur- en taai-landschap dus, een streek- of heimat-auteur.
Een bredere en correctere lectuur toont echter aan dat dit label niet houdbaar is.
Het ging er Streuvels net zoals Flaubert bij het schrijven van romans niet om oordelen
aan de lezers mee te delen. Beiden vonden iets heel anders essentieel. Zoals Flaubert
het verwoordde: ‘Ik heb altijd mijn best gedaan om in de ziel van de dingen door te
dringen’. (Kundera 2006: 62)
Grote literatuur kan men ‘waar-achtig’ noemen. Er schemert iets in door van wat
de auteur op een authentieke manier als een algemene waarheid aanvoelt, iets, naar
het woord van Felix Timmermans, als ‘de kern van alle dingen’. Tot die kern voert
Streuvels de lezer ook in ‘De witte zandweg’. Hij voelde dat die niet te vatten was
door middel van een ‘naturalistische’ of ‘realistische’ schriftuur. Ook het
‘symbolistische’ etiket voldoet niet om Streuvels' schrijfwijze te vatten. Dit zijn maar
stempels van literatuur-historici. Grote literatuur ontsnapt daaraan.
Grote literatuur eist vrijheid en confronteert de lezer daarmee.
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Eindnoten:
1 Enkele recente uitgaven zijn Streuvels 1999 en Streuvels 2004. Van eerstgenoemd boek verscheen
in 2000 ook een elektronisch-kritische editie, bezorgd door het Centrum voor Teksteditie en
Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te
Gent. Voor de nabije toekomst voorziet het CTB de heruitgave van Werkmenschen. Ook Streuvels'
briefwisseling wordt druk bestudeerd en geëditeerd: zie o.a. Smits 1993 en Smits 2005. Het
CTB bereidt tevens de uitgave voor van de briefwisseling tussen Streuvels en zijn uitgevers. Zie
voorts o.a. ook de opstellen in de jaarboeken van het Stijn Streuvelsgenootschap.
2 Alle verhaalcitaten zijn naar Streuvels 1971, p. 135-142.
3 geestig: prettig.
4 af... zien: af... kijken, bekijken.
5 puidjes: kikkertjes.
6 bachten: achter.
7 getrek: voertuig.
8 trantelde: sukkelde, bewoog traag.
9 daverde: rilde, huiverde.
10 overgerobbeld: hadden vlug als op een rolbaan de weg afgelegd.
11 ommegebeuld: omgewroet.
12 waren... overgetrakeld: hadden... traag en moeizaam afgelegd.
13 Derhalve gebruik ik ze ook door elkaar in het vervolg van dit stuk.
14 Streuvels in een brief aan Cyriel Delaere uit 1900 (niet nader gedateerd). Geciteerd in: Schepens
1971: p. 35.
15 Cf. Bel 1993. Dit boek is overigens bedoeld als mogelijke aanzet tot een nieuw soort
literatuurgeschiedenis dat een ‘oplossing’ biedt voor de ‘versmalling die de canonisatie met
zich meebrengt’ en waarin ‘de literaire breedte’ van de betreffende periodes ‘beter tot zijn recht
komt’ (p. 261).
I.v.m. Streuvels toont Bel aan dat de recensenten van Lenteleven al van meet af aan spraken
over een ‘andersgeaard’ realisme (p. 171 en 177) en dat ook een naam als Maeterlinck wel eens
viel. Niettemin bleef de associatie met Zola overheersend.
16 In dit verband schrijft Anne Marie Musschoot dat het werk van Streuvels zich op het kruispunt
van naturalisme en symbolisme bevindt, en dat dit streven naar synthese typerend was voor de
vernieuwde literatuur in het Nederland en Vlaanderen van eind negentiende eeuw. Cf. Musschoot
1994: 13-38.
17 De geschiedenis van de kritiek op Madame Bovary is bekend. Ze werd recentelijk nog eens
mooi beschreven in: Kundera 2006: 61 e.v.
18 Streuvels in een brief aan Gerard Walschap d.d. 6-12-1928. Geciteerd in: Vanclooster 2002:
23.
19 Zie noot 17.
20 Daarover verder op dezelfde plaats: ‘[Streuvels klaagde:] Niet alleen in de kunst, nog meer in
de opvoeding had men het leven vervalst.’ Bemerk alweer de notie ‘het leven’.
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Van droomtuin naar taaltuin naar leeftuin.
Taallandschappen in de Vlaamse experimentele prozaliteratuur van
de jaren zestig en zeventig.
Een voorstel voor onderzoek
Yves T'Sjoen
Universiteit Gent
Samenvatting:
Na de euforie van de revolutionaire jaren zestig ruimde de solidariteit
plaats voor het ik-gevoel, het sociaal engagement verdween ten gunste
van meer introspectie en zelfexploratie. Een soort psychologisch narcisme
trad op de voorgrond. Begin jaren zeventig vangt het ego-tijdperk aan.
Samen met die maatschappelijke (en economische) verschuiving zien we
ook ontwikkelingen in het literaire veld optreden. Na het neorealisme volgt
literair-historisch gesproken de neoromantiek: de schrijver bepaalt zijn
eigen positie ten opzichte van die wereld en meer specifiek binnen de
eigen familiegeschiedenis. Die nieuwe ontwikkeling in het Vlaamse proza
wordt wel eens aangeduid met de term ‘genealogisch proza’.
Begin jaren zeventig floreert het autobiografisch schrijven; opmerkelijk
zijn de uitgaven van memoires, dagboeken, allerlei persoonlijke
getuigenissen (ook wel aangeduid met ‘bekentenisliteratuur’). In de
literatuur in Vlaanderen verschijnen de eerste romans die geïnspireerd zijn
door de Amerikaanse back to the roots-novel, waarin de zoektocht naar
de eigen identiteit wordt gethematiseerd. Ik-vertellers gaan op zoek naar
‘het land van herkomst’, en proberen vooral de eigen identiteit te
achterhalen of te bevestigen. Uiteindelijk bleken die zoektochten toch
vooral creaties van taallandschappen. Het ik manifesteerde zich in een
eigenzinnige (‘autonome’) creatie. Zowel in de ‘traditionele
autobiografische’ literatuur als in eigengereide taalcreaties werd gezocht
naar het zelf. Zowel in proza als in poëzie.
Po euforii bouřlivých šedesàtých let přicházi obrat: solidarita je vystřidána
soustředěnim se na vlastni já. Sociálni angažovanost ustupuje ve prospěch
introspekce a sebezpytovàni. Do popředi se dostává jistý druh
psvchohgického narcismu. Na počátku sedmdesátých let nastává
‘sebestredná éra’. Spolu s timto společenským (a ekonomickým) posunem
pozorujeme též změny na literánim poli. Po neorealismu následuje z
literárněhistorického hlediska neoromantismus - autor určtije sám svůj
postoj ke světu a předevšim k dějinám svych předků. Tento nový vývoj ve
vlámské próze se někdy označuje pojmem ‘genealogická próza’.
Začátek sedmdesátých let přinási rozkvět autobiografïckého psani:
pozoruhodné je vydáváni paměti, deniků, různych osobnich svědectvi (tzv.
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literatura osobni výpovědi). Ve Vlámsku vycházeji prvni romány
inspirovány americkym žánrem ‘back to the roots’, ve kterých je hledáni
vlastni identity tematizováno. Vypravěči v ich-formě hledaji ‘zemi svého
původu ‘ a snaži se tak předevšim najit, nebo potvrdit svou identitu.
Nakonec se ale ukáže, že tyto výpravy vedou předevšim jikčními krajinami.
‘Já’ se manifestuje jako svébytny (autonomni) výtvor. Stejně jako v tradični
autobiografieké literatuře stoji i v těchto jazykovvch ztvárnënich reality
centrálně hledáni sebe sama. A to jak v poezii, tak v próze.
Mulisch is sinds kort de naam van een planetoïde. De lange steen, van naar verluidt
zes kilometer lengte, die tussen Mars en Jupiter in een baan om de zon draait, heet
op gezag van de Internationale Astronomische Unie Mulisch 10.251. Harry Mulisch
is sinds meer dan tachtig jaar ook de naam van een notoire mythomaan in de
Nederlandse literatuur, de poolster aan het literaire firmament. De planetoïde heeft
haar naam ontleend aan de enige overlevende van de zogenaamde ‘grote drie’ van
de Nederlandse letteren.
Die schrijver voerde zichzelf op als personage in de roman De toekomst van
gisteren (1972), waarin de slotalinea van het afsluitende vijfde hoofdstuk als volgt
luidt:
Voor mij uit op het trottoir liep een revolutionair in volledige
gevechtsuitrusting, misschien was hij één van de lyceïsten [de scène speelt
zich afin Parijs, mei 1968, yt]. Als een middeleeuwse toernooiridder liep
hij door de verlaten straat. Eerst gooide hij toen zijn knuppel in de goot,
even later zijn schild. Na een paar meter had hij ook zijn geb[l]utste helm
losgewurmd en gooide hem weg. In zijn zakken vond hij nog een steen
en liet hem achteloos vallen. Daarop, zonder te blijven staan, trok hij uit
zijn hemd een stapel kranten, die hij de lucht in gooide. Toen ik er overheen
liep, zag ik dat er een exemplaar van Time bij was. Met beide handen greep
hij over zijn schouders en trok ook van zijn rug een stapel kranten onder
zijn hemd vandaan. Daarmee was hij plotseling veranderd in een gewone
jongen; hij kamde zijn haren, verwijderde met duim en wijsvinger het stof
van de revolutie er uit, stak de kam in zijn binnenzak en liep fluitend verder
- de nieuwe tijd tegemoet: die van de restauratie, die van de neoromantiek,
waarin ik nu schrijf, en waarin de linkse beweging zichzelf met een prop
van theorie de mond heeft gestopt, en waarin over het Parijs van mei 1968
inmiddels ook al een Toekomst van gisteren te schrijven zou zijn. (Mulisch
1972: 252-253)
De toekomst van gisteren sluit voor Mulisch, en bij uitbreiding voor de Nederlandse
literatuur, een periode af. Het antiautoritarisme van de jaren zestig in het Westen,
toen het gezag van normen en voorschriften voortdurend ter discussie werd gesteld,
ruimde begin jaren zeventig plaats voor een nieuw conformisme, een ‘restauratie’.
De revolutionair, de soixante-huitard in het geciteerde fragment, gooit niet alleen
zijn combattieve plunje af en wordt een
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‘gewone jongen’. Hij schuift vooral zijn linkse, ideologiekritische opvattingen terzijde
en past zich aan aan de nieuwe tijd. Time is niet toevallig het bij naam genoemde
magazine dat tussen de stapel kranten opvalt en waar overheen wordt gestapt. (Fens
en Raat 1986: 69-70)
Voor de Vlaamse sociaal-kritische schrijver Louis Paul Boon trad de desillusie al
vroeger in. Toen in 1947 de eerste druk van zijn roman Mijn kleine oorlog verscheen,
sloot hij die nog af met de slagvaardige oproep: ‘Schop de menschen tot zij een
geweten krijgen.’ In de tweede druk, die in 1960 van de persen kwam, heeft Boon
die slotzin niet langer in kapitalen laten afdrukken, en op het eind van het toegevoegde
kapittel ‘Laatste woord’ noteerde hij mismoedig - in eenvormige kapitalen: ‘Wat
heeft het alles voor zin?’. De hoop op een betere maatschappij en vooral het geloof
in de kritisch-revelerende functie van kunst waren getaand. Maar toen moesten de
jaren zestig dus nog aanvangen. Op de slotscène van De toekomst van gisteren, die
we door de ogen van het personage Mulisch waarnemen - een beeld dus voor de
ontnuchtering en sociale aanpassing van de revolutionair - wordt in Boons
tekstwijziging duidelijk al gepreludeerd.
De ingrijpende sociopolitieke, economische en culturele ontwikkelingen die zich
in de beschreven periode voordeden (de jaren zestig en zeventig), hebben
vanzelfsprekend ook het literaire landschap in Nederland en Vlaanderen nadrukkelijk
bepaald. Al moet er onmiddellijk aan worden toegevoegd dat de verschuivingen in
het landschap in Noord en Zuid zeer verschillend waren. Sybren Polets pleidooi voor
een ‘ander proza’, voor meer aandacht voor het experimenterende proza, bleef in
Nederland vrijwel aan dovemansoren besteed en kreeg zelfs (en misschien wel vooral)
vanuit de hoek van experimentele schrijvers veel tegenwind. De taalkritische
experimenten en op een materialistische literatuurtheorie geschoeide schrijfprojecten
van Jacques Vogelaar en Lidy van Marissing bleven in Nederland hooguit marginale
verschijnselen. Het tijdschrift Raster, opgericht in 1967, zocht naar aansluiting bij
internationale avant-gardestromingen maar groepeerde uiteindelijk maar enkele
schrijvers van normdoorbrekend schrijven (verzameld rond de enige redacteur H.C.
ten Berge). De marginale positie van het grensoverschrijdende of experimentele
proza in de literatuur van Nederland is onder meer door Goedegebuure (1989),
Musschoot (1993), Anbeek (1999) en recent ook door Brems (2006) uitvoerig
beschreven.
Voor mijn artikel richt ik de focus op de Vlaamse prozaliteratuur van de jaren
zestig en zeventig. Die focus heeft niet alleen te maken met de wijze waarop vele
vernieuwende schrijvers in Vlaanderen in hun prozawerk reflecteerden op taal én
kritisch nadachten over romanconcepten en werkelijkheidsbeelden. Mijn keuze voor
deze periode en voor dit breed geschakeerde tekstencorpus heeft ook te maken met
wat Hugo Brems in Altijd weer vogels die nesten beginnen de ‘historische betekenis’
van dit proza noemt. De kritische reflectie over het proza, over de (on-)mogelijkheden
van het proza,
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en bij uitbreiding over taal en het taalgebruik is in de jaren zestig en zeventig een
uitdrukking van de crisis van de roman. Brems betoogt dat het vooral ook méér was
dan een crisis van de vorm. In een wereld zonder zekerheden en normen, waar
opgelegde conventies steeds ter discussie stonden, is dat experimentele proza evenzeer
een expressie van een ‘identiteits- en gewetenscrisis’.
Het is bekend dat de experimenteerdrang in Vlaanderen toen (en ook wel vroeger
en later) in elk geval veel groter was dan in Nederland. Vele Vlaamse schrijvers
problematiseerden in hun werk roman- en verhaalconventies, klassieke
structuurprincipes, de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Concepten als verhaal
en personage werden ter discussie gesteld. In poëticale geschriften, in tijdschriften
als Diagram. Tijdschrift voor Progressieve Literatuur en Komma, op tal van
discussiefora werden vanuit verschillende invalshoeken geanimeerde gesprekken
gevoerd over de wijze waarop klassieke romanconventies moesten worden
doorbroken, op welke manier literatuur zich op het kruispunt van ‘protest,
zelfexploratie en vormvernieuwing’ (Brems 2006: 290) het beste zou kunnen
ontwikkelen. Meer bepaald is de kritische reflectie op taal en taalgebruik een constante
in die discussie. Deze schrijvers gaven er voortdurend blijk van dat ze zich bewust
waren van het materiaal waarmee ze hun teksten ontwierpen. Meer nog: in die
prozateksten bezonnen zij zich op de (on-)mogelijkheden van taal, op de illusie van
een talige werkelijkheid, en vanuit een ideologiekritische houding vroegen zij aandacht
voor de manipulerende werking van taal. Kortom, zij creëerden niet alleen vanuit
die bewuste houding taallandschappen (vaak metatalige landschappen dus), ze stelden
de maakbaarheid ervan ook voortdurend ter discussie.
Voor mijn bijdrage aan het congres heb ik, gezien die uitdrukkelijk metatalige
laag in veel experimenteel proza van de jaren zestig en zeventig in Vlaanderen, voor
deze teksten gekozen. Voor ik (niet meer dan) enkele van de toenmalige poëticale
discussiepunten presenteer, debatten waarin zoals gezegd de verhouding van taal en
werkelijkheid een centraal agendapunt was, wil ik eerst een beeld schetsen van de
context waarin deze teksten tot stand kwamen. Ontwikkelingen in een literair systeem
zijn, zoals bekend, ingebed in een geheel van culturele, maatschappelijke, politieke,
economische, morele, religieuze veranderingen. Tekst staat niet los van de context.
Ook de literatuur van de jaren zestig en zeventig is daar een voorbeeld van. Daarna
wil ik kort stilstaan bij de indelings- of onderscheidingscriteria die in enkele recente
literaire overzichten zijn gebruikt voor de categorisering van dat breed geschakeerde
experimentele proza. Want ook indelingen kunnen soms, ondanks hun schijn van
‘boventijdelijkheid’, niet altijd even relevante (want beeldbepalende en dus niet
louter registerende) hulpinstrumenten zijn voor de beschrijving van de literaire
productie in een specifieke periode. Indelingsvoorstellen hebben binnen het
persoonlijke poëticale discours van de onderzoeker, binnen die ‘impliciete esthetica’,
een zekere betekenis, maar daarbuiten soms veel minder. In
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overzichten lees je op een metaniveau meer over literatuurwetenschappelijke modes,
referentiekaders, onderzoeksmethoden en -perspectieven dan over de literaire
productie zelf. En passant wijs ik er ook op dat het experimentele proza in Vlaanderen
uit de hier afgebakende periode nog maar relatief weinig bestudeerd is. Tot slot wil
ik dan aandacht vragen voor enkele tendensen in het subveld van de contemporaine
experimentele prozaliteratuur, en meer specifiek ingaan op de trend van het
‘autobiografisme’ in de Vlaamse literatuur. Want de crisis van de roman was, volgens
Brems, dus ook een crisis van de identiteit. De tendens van het autobiografische
(en/of autofictionele) schrijven werkt uiteraard tot vandaag door in de literatuur in
Nederland en Vlaanderen.
Eerst wil ik dus nagaan hoe het maatschappelijke leven in België, en meer specifiek
in het noordelijke Nederlandstalige landsgedeelte, in de jaren zestig en vervolgens
aan het begin van het volgende decennium eruitzag. Uit dit zeer globale overzicht
zal blijken dat geopolitieke ontwikkelingen, zoals de federalisering van België sinds
het begin van de jaren zeventig, repercussies hebben voor literaire verschuivingen.
De behoefte aan een eigen identiteit (misschien wel een Vlaamse identiteit in een
nieuwe Belgische staatsstructuur), de zoektocht naar de eigen afkomst, het bepalen
van een leefbare ruimte zijn enkele van de motieven die opduiken in het genealogische
proza dat in die periode wordt geschreven. (Brems 2005: 300) De tendens in de
Vlaamse literatuur, die ik maar algemeen het ‘autobiografisme’ noem, kan in de
context van die socioculturele en politieke veranderingen worden begrepen.
Na de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel (Expo 58) beleefde de Belgische
economie een onverwacht dipje: de werkloosheid steeg, samen met de openbare
schuld was er een begrotingstekort. Maar algauw deed zich een kentering voor. België
zou zich in de jaren zestig ontwikkelen tot een land met twee economische snelheden:
de industriebekkens van Wallonië beleefden een levensbedreigende crisis, en op de
ene staking volgde een nieuwe betoging. Het Nederlandstalige deel van België
daarentegen zag de koopkracht van zijn bewoners stijgen. In Vlaanderen werd met
voortvarendheid geïnvesteerd in de economie (toen werd het grootste
autosnelwegennetwerk van Europa gebouwd), de demografische groei was ook al
spectaculair en er heerste niet alleen in bed maar ook daarbuiten veel euforie, een
groot optimisme. Historici spreken over het begin van de welvaartsstaat. Die
economische boom was onder meer te danken aan de beschikbaarheid van goedkope
energiebronnen: meer koopkracht betekende uiteraard meer consumptie, maar er
werd ook geïnvesteerd in de organisatie van de sociale zekerheid, in een kwalitatief
hoogstaand onderwijs. In de ‘gouden’ jaren zestig beleefde het noordelijke deel van
België een ongeziene economische hoogconjunctuur. De linkse, intellectuele
beweging, ook wel de contestatie- of protestbeweging genoemd, nam zoveel
ongebreideld geloof in de gouden appels van het kapitalisme op de korrel en ook in
de literatuur richtten schrijvers hun pijlen op (de uitwassen van) de
consumptiemaatschappij. Mei 1968 in Parijs, waarover het fragment van Mulisch
gaat, is uitgegroeid tot een
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symbool van die linkse protestbeweging, een contestatiegolf die zich in Vlaanderen
onder meer richtte tegen de nieuwe kleinburgerlijkheid van de gegoede Vlaamse
middenklasse.
Begin jaren zeventig echter werd de noodklok geluid. Het Westen beleefde een
economische recessie die te wijten was aan stijgende aardolieprijzen. België beleefde
in het najaar van 1973 enkele autoloze zondagen: de snelwegen die in de jaren zestig
tot hét visitekaartje van het nieuwe kapitalistische geloof en de aangezwengelde
economie waren uitgegroeid, bleven voor enkele dagen niet meer dan desolate, veel
te brede wandel- en fietspaden. (Reynebeau 1999: 186) Een van de oorzaken voor
die spectaculaire economische terugval was te vinden in het Midden-Oosten. De
Yom Kippoer-oorlog, het conflict tussen Israel en enkele Arabische staten, had ervoor
gezorgd dat de OPEC (met alle olieproducerende landen) sancties afkondigde tegen
Westerse landen die Israel in het conflict hadden gesteund. De gevolgen waren nefast
voor het maatschappelijke leven. Marc Reynebeau schrijft in De eeuw van België
over dat crisisgevoel het volgende:
De combinatie van de te verwachten destabilisering van de wisselmarkten,
gevolgd door een uitgebreide muntspeculatie, met het petroleumembargo
daarbovenop, een algehele onzekerheid die aanvankelijk alleen
psychologische maar spoedig ook zeer praktische consequenties had.
(Reynebeau 1999: 188)
De crisis betrof dus niet alleen het economische leven. De Belgische economie mocht
door te hoge productiekosten, door aanzienlijke sociale en fiscale druk, dan wel
weinig concurrentieel zijn ten opzichte van het buitenland, met als gevolg een hoge
werkloosheid en veel (nutteloze) investeringen in noodlijdende bedrijven in nationale
sectoren (zoals de staalnijverheid in Wallonië en de textielindustrie, de scheepsbouw
en de steenkoolmijnen in Vlaanderen). Die crisissfeer deed ook de communautaire
spanningen tussen Vlaanderen en Wallonië toenemen. België was immers een land
van twee snelheden. Reynebeau schrijft in De eeuw van België dat de taalkwestie
vooral een metafoor bleek, ‘een brandpunt voor een breder maatschappelijk
eisenpakket: politieke vernieuwing en zelfbeheer’. Begin jaren zeventig is kortom
ook het moment dat de legitimiteit van de unitaire Belgische staat ter discussie werd
gesteld. De herverkaveling van het politieke landschap, met de opkomst van
flamingantische en wallingantische politieke partijen (met in Vlaanderen de Volksunie
(VU), die uit het vooroorlogse Vlaams nationalisme was ontstaan; in Brussel het
Front Démocratique des Francophones (FDF) en in Wallonië het Rassemblement
Wallon (RW)), lag aan de basis van de staatshervorming, de verdeling van
bevoegdheden onder gemeenschappen en gewesten, met eigen politieke instellingen.
België werd door verschillende regeringen omgebouwd tot een federale staat, en dat
in een volle crisisperiode die vooral door grote politieke instabiliteit werd
gekarakteriseerd. Sinds het begin van de crisis, de
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‘matte, doffe jaren zeventig’, hadden regeringen elkaar in snel tempo opgevolgd,
zonder dat er meteen ‘licht aan het eind van de tunnel’ verscheen (een voluntaristische
uitspraak van de toenmalige premier). De jaren waren dus ‘dof’ en ‘mat’. Reynebeau
licht toe:
De tijdgenoten die aan het eind van de jaren zeventig een balans
opmaakten, gaven het adjectieven als ‘mat’ en ‘dof’ mee. Veel glans of
glorie viel inderdaad niet te bespeuren op het slagveld waarop de illusies
van de welvaartsstaat teloor waren gegaan. In de jaren zestig had de kunst
in al haar vormen dikwijls blijk gegeven van een blakend optimisme, al
kwamen daar al eens ironisering en milde maatschappijkritiek bij,
bijvoorbeeld in de popart die de producten van de welvaartsstaat
celebreerde of in het hyperrealisme waarin het altijd zondag en mooi weer
was en de meisjes halfnaakt en beschikbaar. Dat optimisme verbleekte,
de blik werd weer van de wereld afgewend en gericht op het verleden, op
de eigen navel of op een dromerig nergens. (Reynebeau 1999: 190-191)
Tegen die maatschappelijke achtergrond zocht de literatuur haar eigen wegen. De
literaire productie die tot stand kwam in de ‘gouden jaren zestig’, vooral in het veld
waar de linkse beweging actief was, en de literatuur van de ‘matte, doffe jaren
zeventig’ zien er heel anders geschakeerd uit.
Met de tijdgeest is ook de gedaante van het literaire bedrijf grondig gewijzigd.
Kort samengevat zien we een verschuiving optreden van geëngageerde literatuur in
de jaren zestig, toen schrijvers en intellectuelen nog blijk gaven van een enthousiast
vertrouwen in het welslagen van de maatschappelijke revolutie en toen solidair de
verbeelding aan de macht werd geschreeuwd, naar een meer introspectieve, op
zelfexploratie gerichte literatuur in de jaren zeventig.
Die ontwikkeling, meer bepaald in het hier onder de loep genomen segment van
de grensoverschrijdende of experimentele literatuur in Vlaanderen, is inmiddels door
enkele onderzoekers in kaart gebracht (en dus geïnterpreteerd). Mijns inziens gebeurde
dat niet altijd op een bevredigende manier.

Bousset en de taalkritiek/taalcreatie
Een eerste poging is ondernomen door Hugo Bousset in het tweedelige Grenzen
verleggen. De Vlaamse prozaliteratuur 1970-1986. In het eerste deel, getiteld
‘Trends’, onderscheidt hij de conventionele, realistische roman (die hij aanduidt met
‘romanroman’) en de experimentele literatuur. Grensverleggend proza deelt hij in
in vier trends of types: de ‘docuroman’ en de ‘autobiografie’ respectievelijk het
‘taalkritische’ en ‘taalcreatieve’ proza. (Bousset 1988: 9-10) Vervolgens wordt die
onderverdeling in een diachroon perspectief geplaatst. In
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de neorealistische jaren zestig, een periode van contestatie en ‘vrijheid blijheid’
floreerde naast de documentaire roman, of de reportageroman (ook wel eens ‘dossier’
genoemd), de ‘taalkritiek’. Dat is de term die Bousset gebruikt naar analogie van
Sybren Polets term ‘totaalproza’ (in Ander proza, 1978). Taalkritische schrijvers in
die theoretische constructie maken collageboeken, waarin vanuit een kritisch
taaiengagement de welvaartsstaat in haar trivialiteit wordt getoond. De werkelijkheid
bestaat immers uit teksten, ‘wegwerpteksten’, die refereren aan die
consumptiemaatschappij. Door retorische manipulaties op die brokstukken taal toe
te passen wordt de manipulerende werking van de taal blootgelegd. Taal is steeds
ideologisch bepaald, uit taal spreekt een specifiek bewustzijn, een werkelijkheidsvisie.
Taalkritiek is dus een literatuurvorm waarin de schrijver de ideologische lagen van
taal tracht te neutraliseren en tot een retorische nulgraad probeert te reduceren. Die
ethisch georiënteerde trend in het Vlaamse proza zou zich in de jaren zestig hebben
gemanifesteerd. ‘Taalcreatie’ zou, naar analogie van Polets begrip ‘absoluut proza’,
veeleer staan voor muzikaal proza.
In de jaren zeventig, zoals gezegd een periode van economische, maar ook sociale
en culturele crisis, zouden schrijvers vooral gewetensonderzoek hebben ondernomen.
Die periode markeert de bloei van het autobiografische genre, het genealogische
proza, maar zou ook een autonomistische literatuuropvatting hebben gevoed.
Schrijvers ontwerpen opus-literatuur, in zichzelf gekeerde taalbouwsels, autonome
esthetische artefacten die een abstract taaluniversum zijn. Als antidotum voor de
‘nihilistische drek’ van het bestaan (de uitdrukking is van Willy Roggeman) worden
artistieke composities ontworpen, als bovenpersoonlijk, universeel alternatief voor
de grillige, onvatbare en veranderlijke werkelijkheid.
Samengevat: in de jaren zestig werd vanuit een maatschappelijk engagement
ethisch bekommerde literatuur geproduceerd, waarin dus een maatschappelijke
boodschap of de positionering van de schrijver in de wereld aan bod komt. In de
jaren zeventig is de schrijver in Vlaanderen meer op zichzelf gericht, niet langer op
de wereld en haar problemen, en vanuit die narcistische levenshouding onderneemt
hij in literatuur een queeste naar zichzelf of hij ontwerpt gestructureerde taalwebben
die het gewone chaotische bestaan willen ontstijgen.
Een indeling in ethische en esthetische literatuur snijdt natuurlijk weinig hout.
Andere indelingscriteria dringen zich op, alleen al omdat ook uit die esthetische
artefacten onmiskenbaar een houding tegenover de werkelijkheid blijkt. En alsof de
meer geëngageerde montageteksten geen esthetische relevantie zouden bezitten. De
ethiek/esthetiek-tegenstelling is mijns inziens onhoudbaar, zoals feitelijk elk dualisme
de waarheid geweld aandoen is.
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Brems' driedeling
Ook de indeling van het Vlaamse experimentele proza in de jaren zestig en zeventig
die Hugo Brems in Altijd weer vogels... voorstelt, is voor discussie vatbaar. Brems
is zich daar duidelijk bewust van: eerst noemt hij zijn categorisering in tendensen of
opvattingen, die hij respectievelijk aanduidt met ‘het ik als tekst’, ‘de wereld als
tekst’ en ‘de tekst als taal’, een ‘gebrekkige hulpconstructie’, en bij uitbreiding
‘indelingen van experimenteel proza [...] bijzonder relatief. (Brems 2006: 301) En
verderop: ‘[...] de theoretische uitspraken erover hebben de neiging om tendensen
en bedoelingen te verabsoluteren en de relatieve gewoonheid van sommige praktijken
te verdoezelen’. (Brems 2006: 306) In het amalgaam van literaire experimenten in
de periode 1965-1975 ziet Brems dus drie trends. De eerste categorisering ‘Het ik
als tekst’ sluit aan bij wat men het autobiografische proza noemt, literatuur die het
bewustzijn en het innerlijke leven exploreert. Als dusdanig is dit natuurlijk een niet
in de tijd beperkte tendens. Ik kom daar zo nog op terug. Ten tweede heeft hij het
over ‘de wereld als tekst’, een opvatting die in het verlengde ligt van sociaal-kritische,
maatschappelijk betrokken literatuur is: schrijvers willen de werkelijkheid zo direct
mogelijk tonen, erin ingrijpen, haar omvatten of ontmaskeren. En tot slot is er dan
de ‘tekst als taal’: sommige experimentele schrijvers breken niet zozeer met
taalconventies, maar reflecteren in hun proza over de taal als materiaal. Taal wordt
door hen niet meteen als ideologisch instrument gezien of een dienende functie
toegedicht, maar als doel op zichzelf beschouwd. Zij creëren ‘autonome’ taalweefsels.
Een van de stellingen van Brems in Altijd weer vogels... is dat taalcreatieve
opus-literatuur een even duidelijke visie op of houding tegenover de werkelijkheid
etaleert als grensverleggende literatuur die vanuit protest of een maatschappelijk
engagement is ontstaan. (Brems 2006: 304)
Ook in dat kader is de veelheid van werkwijzen, literatuuropvattingen en
schrijfprojecten niet te vatten. Zoals gezegd lijkt me die ethiek/esthetiektegenstelling
onvoldoende fijnmazig om het hier behandelde tekstencorpus in te delen.

Offermans en de taalopvattingen
De Nederlandse criticus Cyrille Offermans formuleerde in Het literair klimaat
1970-1985, in een kritiek op Sybren Polets bloemlezing Ander proza (1978) en op
het gebruik van de term ‘ander proza’ als onderscheidingscriterium voor experimentele
literatuur, een ander voorstel. Hierin vertrekt hij van de taalfilosofische opvatting
van de schrijvers, de ‘verschillende optieken op taal’ (Hans Tentije) zoals die blijken
uit de uiteenlopende projecten. Kort gezegd: je hebt schrijvers die afbeelden en
anderen die verbeelden. ‘Op dat punt vindt er
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een wezenlijke scheiding der geesten plaats. Er zijn schrijvers die weten wat ze te
zeggen hebben (en die daarvoor de geschiktste, soms ‘andere’ vormen zoeken) en
er zijn schrijvers die ook zelf pas ontdekken wat ze te zeggen hebben door zich in
de vormloze terra incognita van hun angsten of verlangens te begeven’. (Offermans
1986: 156-157) Niet zozeer literatuuropvattingen, formele preoccupaties of de
(vermeende) ethiek/esthetiek-dichotomie, niet uitsluitend poëticale en
literair-institutionele gegevens, maar wel visies op taal en de verschillende functies
die aan taal (en taalgebruik) worden toegeschreven, leveren een inzichtelijker beeld
op van proza-experimenten in Vlaanderen. Uiteindelijk creëren al deze schrijvers
(hún) taallandschappen die een bij uitstek talig beeld presenteren. Sommige schrijvers
vertrekken vanuit de referentiële werking van taal, verwijzend naar de buitenwereld
maar eigenlijk vooral ook naar zichzelf. En anderen gaan uit van de poëtische functie
van taal, die alleen naar zichzelf verwijst maar eigenlijk dus ook naar de buitenwereld.
Hoe sterker de formele aspiraties van een tekst zijn aangezet, hoe zwakker de
referentiële functie ervan is.
Dit abstract-theoretische voorstel voor een anders georiënteerde benadering van
een per definitie zeer heterogeen en breed uitwaaierend veld van experimentele
literatuur, wil ik illustreren aan de hand van enkele concrete voorbeelden. Voor mijn
selectie heb ik me laten leiden door Vlaamse prozaboeken die een ruimtelijk gegeven
(de naam van een stad of een land) in de titel vermelden. Die vermelding berust op
geen toeval, zodat ook mijn corpusverzameling uiteraard niet louter door toeval is
ontstaan.

Grenzen zijn geen grenzen
Voor mijn korte overzicht van de taallandschappen ga ik gemakshalve en voor de
duidelijkheid uit van de driedeling die Brems voorstelde, om uiteindelijk tot een
synthese van die drie onderscheiden categorieën te komen.
Eerst ‘het ik als tekst’. Ik beweerde al eerder dat de reflectie op taal, en meer
specifiek op de verhouding tussen taal en werkelijkheid, de experimentele literatuur
van de jaren zestig en zeventig sterk heeft bepaald. Een opmerkelijke tendens is die
van het ‘autobiografisme’, een genre of type literatuur dat al dateert van Augustinus’
Confessiones, en dat in de Vlaamse literatuur voorlopers kende zoals Maurice
Gilliams, Raymond Brulez, Johan Daisne en Hugo Claus. Dit bewustzijnsproza is
gebaseerd op herinneringen en is geschreven vanuit de overtuiging dat elke
herinnering een manipulatie van het werkelijke feit is. Daarenboven filtert de taal de
gebeurtenissen zoals ze worden herinnerd. Ze worden uiteindelijk allemaal taal; taal
vervormt de herinnering en geeft haar een vertekenende expressievorm. Het
schrijvende ik en het levende ik zijn twee aparte categorieën. De zoektocht naar de
eigen identiteit, de poging tabula rasa te maken, het verleden vast te leggen of met
de trauma's uit het

Praagse perspectieven 5

445
verleden af te rekenen, blijkt een onmogelijkheid te zijn. Hoewel de autobiografische
schrijver, van uiteenlopende types literatuur (dagboeken, memoires, back to the
roots-romans, dagboekachtige biechten en hybride mengvormen van dagboek, essay
en verhaal), naar authenticiteit streeft en daarvoor een pact sluit met de lezer, is de
werkelijkheid die hij presenteert louter talig. Of anders geformuleerd: waar de
autobiograaf fictie afwijst, fictionaliseert hij natuurlijk voortdurend de beleefde
werkelijkheid. (Brems 2006: 293) Alleen al het gebruik van taal zorgt voor die
vervorming. Stilering en compositie van de tekst bepalen de fictionele status van de
beschreven werkelijkheid.
Vlaamse schrijvers als Paul de Wispelaere en Daniël Robberechts, beiden onder
meer beïnvloed door de Franse nouveau roman, het structuralisme én het
existentialisme - die laatste twee -ismen hoeven elkaar blijkbaar niet uit te sluiten
(Vervaeck 2003: 90) - hebben zich in dat spanningsgebied tussen leven en schrijven,
fictie en werkelijkheid begeven en daarover poëticale uitspraken geformuleerd.
Robberechts, ten onrechte stilaan vergeten als belangrijk Vlaams prozavernieuwer,
schreef met De grote schaamlippen (1969) een soort ‘zelfreinigend’ (zo niet
ontluisterend) dagboek, een zelfexploratie (door middel van het schrijven), maar ook
een kritische reflectie over de onbevredigende werking van taal als middel om de
werkelijkheid weer te geven.
Zowel klassieke, traditioneel verhalende romans kunnen we in deze categorie van
het autobiografische schrijven terugvinden als experimentele mengvormen van
verschillende genres. Vooral in het segment van het autobiografische proza, dat in
de jaren zestig én zeventig is geschreven, zien we een veelheid aan literatuur- en
taalopvattingen geëxpliciteerd en een even grote hoeveelheid aan uiteenlopende
literaire expressievormen voorkomen. Maatschappelijk engagement blijkt niet alleen
uit een expliciete proteststem, maar ook uit de wijze waarop de werking van taal
kritisch wordt benaderd.
De grens met Brems' tweede categorie, ‘de wereld als tekst’, blijkt hierdoor al
meteen bijzonder diffuus. Een tendens als defictionalisering, het fenomeen van de
faction, het ‘dossier’, de reportage- en/of docuroman worden in Altijd weer vogels...
tot deze tendens gerekend. Onder invloed van het Amerikaanse New Journalism, zo
stelt Brems, beleven deze genres in de jaren zestig een bloei. Alleen, deze teksten
suggereren een schijn van objectiviteit. Hij verwijst hierbij niet alleen naar de
reportageboeken van Harry Mulisch, die manifeste getuigen zijn van een politiek
engagement en een persoonlijke kijk op de werkelijkheid. Deze ‘journalistieke’
boeken thematiseren de onkenbaarheid van de werkelijkheid, precies zoals de
autobiografische boeken binnen die eerste tendens. De werkelijkheid, nu of toen, is
onvatbaar, en ook (of vooral) met taal is het onmogelijk daar greep op te krijgen.
Twee voorbeelden, van ‘taalstedenboeken’ van Robberechts (die een soort
‘retoriek-vrije’ taal ambieerde), mogen dit illustreren. Aankomen in Avignon (1970)
verscheen een jaar na De grote schaamlippen. Daarin wordt Avignon vooral als een
voorwerp benaderd. Op het achterplat van de boekuitgave,
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waarop een facsmile van een dagboekpagina van Robberechts is afgedrukt, lezen
we: ‘Proza waarvan de personages voorwerpen zouden zijn: evengoed een gehele
stad als het geringste stedelijk voorwerp.’ Het ik presenteert niet alleen zijn
verschillende persoonlijke relaties met de Zuid-Franse stad. Daarnaast en daartussen
worden ook tekstfragmenten van anderen over de stad opgenomen. Op die manier
wordt Avignon een bijzonder grote stad, niet gereduceerd vanuit het bewustzijn van
één persoon. Maar toch pretendeert het geschreven en in taal gefragmenteerde
Avignon geen beeld te zijn van de echte stad. Het Avignon van Robberechts is een
van de vele (talige) mogelijkheden. Niets meer, niets minder.
Een treffend voorbeeld is natuurlijk de vormgeving van Robberechts' tweede
taalstad Praag. In Praag schrijven (1975) staat niet zozeer de herinnering en de visie
centraal (zoals in Aankomen in Avignon), maar wel de taal. Praag is niet meer dan
een woord, en wordt aan het eind van de tekst dan ook met kleine letter gespeld:
Maar waarom precies Praag? waarom een zo weinig voorbedachte keuze
op Praag gevallen is? Toch niet alleen omdat deze stad oostwaarts ongeveer
even ver verwijderd is als zuidwaarts Avignon? omdat het uit Avignon
zou zijn dat Matheus van Atrecht, de architect van de kathedraal op
Hradčany, door koning Karel IV van Bohemen naar Praag ontboden was?
of omdat Praag bijna zoveel inwoners telt als je geboortestad? [...] Omdat
Praag net zoals je geboortestad meertalig is? Of gewoon omdat je nooit
in Praag bent geweest?
[...]
Praag alleen is [...] onbekend, nog nooit gedacht, te bereiken. Kafka ja
daar heb je wel weet van, en René Rilke zijn kindeijaren, en ook een reis
van je vader nu vijfenveertig jaar geleden; maar geen enkel bewust
totaalbeeld en geen enkel voor-oordeel, alles moet vanaf de karige gegevens
met woorden opgeroepen, opgebouwd worden. (Terwijl jij niet eens weet
hoe het woord Hradčany wordt uitgesproken. En Praag zelf: Praha,
‘pracha’, de klank wanneer men een grote beet van een appel bijt?)
(Robberechts 1975: 7-9)
Robberechts, die Praag dus nooit heeft bezocht, probeert zich in taal een Praag te
schrijven. Niet alleen teksten van Rilke en Kafka worden daarvoor gebruikt, ook
ansichten van de vader van de auteur en vooral ook getuigenissen over (of verslagen
van) het neerslaan van de Praagse Lente door de troepen van het Warschaupact op
21 augustus 1968. Met behulp van velerlei bronnen, ook vertalingen van interviews
en krantenberichten, wordt een talig Praag gecreëerd. Praag is een van de vele
mogelijkheden, omdat het éne Praag (of lees: dé werkelijkheid als overzichtelijke
entiteit) natuurlijk niet bestaat. We hebben allemaal ons Praag. De enige werkelijkheid
is de talige werkelijkheid. De kwaliteit die taal wordt toegedicht, de wijze waarop
ze wordt ingezet, is die van de performativiteit, van de producerende representatie.
Het landschap (of Praag) bestaat door en in de taal. Het bewustzijn dat registreert en
schrijft, schuift
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natuurlijk een eigen visie naar voren (een representatie, een of enkele van de
mogelijkheden). Voor Robberechts kennen we de werkelijkheid alleen uit taal en
teksten. Die zijn niet autonoom, ze worden voortdurend geïnfiltreerd door de politieke
gebeurtenissen. Alles berust op voorstellingswijze, interpretatie, bewustzijn.
Ook Brems' derde categorie, ‘De tekst als taal’, onderscheidt zich niet echt in
strikte zin van de twee vorige tendensen. Het betreft hier zogenaamde taaiautonome
composities, in zichzelf besloten taalwerelden die pretenderen alleen naar zichzelf
te verwijzen, maar die natuurlijk onmogelijk boven tijd, plaats of mensen verheven
kunnen zijn. In Aankomen in Avignon illustreerde Robberechts die argwaan als volgt:
‘Alsof kunst al ooit van ons leven onafhankelijk was geweest. [...] Een weergave
dan? Maar hoe zouden woorden een getrouwe weergave vormen van bijvoorbeeld
een schichtig door een jongeman bekeken en naar hem kijkend, op een bezonde stoep
zittend, tenger, lang- en sluikharig meisje met een nauwsluitende denimbroek, een
trui waaronder nog rijpende borsten?’ (Robberechts 1970: 25) Woorden schieten
tekort, ze leggen hoogstens een laagje op de bestaande werkelijkheid. (Elke Brems
2005?: 309) Maar autonoom zijn ze natuurlijk nooit. Taal verwijst steeds naar
bestaande of mogelijke situaties, ook al pretendeert de schrijver dat hij met zijn
compositie boven de ‘nihilistische drek’ van het vormeloze menselijke bestaan wil
uitstijgen. Schrijvers als Willy Roggeman, Ivo Michiels, en later ook Leo Pleysier
en Pol Hoste kunnen hier worden gecatalogiseerd. Taal is, zoals gezegd, ideologisch
bepaald, toont maar een mogelijke wereld en wil in zijn conventionele vorm vooral
de bestaande orde bevestigen. Deze schrijvers willen de bestaande denkorde ter
discussie stellen, andere mogelijkheden laten zien.
Maar ook het ‘ik als tekst’ en de ‘wereld als tekst’ proberen dat dus te doen. Zowel
de ‘taalkritische’ als ‘taalcreatieve’ auteur - in Boussets terminologie - kan je hier
vinden. De eerste ontregelt het conventionele taalgebruik, hij past retorische
manipulaties op een tekst toe. De tweede transcendeert het menselijke bestaan maar
bepaalt net daardoor zijn houding tegenover de werkelijkheid. Autonome
‘taalkristallen’ zijn altijd uit taal ontstaan en verwijzen dus steeds naar een
buiten-literaire omgeving: hoe schitterend of prismatisch dat kristal ook mag zijn,
of in hoeverre het vooral zijn eigen vorm mag weerkaatsen.
Kortom, niet zozeer maatschappelijk engagement, zelfexploratie of de autonomie
van de gecreëerde taalwereld zijn de onderscheidende criteria op basis waarvan een
bevredigende indeling van experimenteel proza kan worden tot stand gebracht.
Daarvoor zijn de afbakeningen van die zogeheten tendensen te vaag. De kwestie is
dus niet of de tekst de representatie van de werkelijkheid in taal is. In alle gevallen
gaat het om de representatie als taal, zoals Elke Brems terecht stelde. (Brems 2005:
308) De roman, of beter het prozaboek, presenteert zich in alle gevallen als taal, als
tekst, en in geen geval als werkelijkheid. De ruimte, of die nu Avignon of Praag heet,
of Vlaanderen (in Michiels'
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Vlaanderen, ook een land) of België (in Claus' Het verdriet van België), en in het
latere werk van Hoste en Pleysier respectievelijk Montréal en Berchem: ze is louter
talig. De steden en de landen in literaire teksten bestaan uit taal; ze zijn een woord
die de feitelijke ruimte vervangen (en dus niet representeren of kopiëren).
Ter illustratie wil ik dat even kort aangeven voor Michiels' derde Journal brut-boek,
Vlaanderen, ook een land (1987). In het hoofdstuk met de titel ‘Naar sneeuwland
zullen wij reizen, naar sneeuwland zullen wij gaan’ komt de Nederlandse vertaling
voor van een regel van de Franse schrijver Jules Vallés die als een van de drie motto's
het hele boek voorafgaat: ‘J'ai touché la vie avec mes doigts pleins d'encre’. Ik citeer
een fragment uit een lange meanderende, litanieachtige zin:
[...] na veertig jaar lang (tekst)land te hebben laten ontstaan uit (tekst)land,
in die zin te hebben geschreven, daaruit en daar naartoe, eindelijk het
woord bij de tong te hebben gegrepen en aan luttele meters (eerste)
geboortegrond als het ware en daadwerkelijk de onmetelijkheid te hebben
toegevoegd, de einders te hebben geannexeerd zoals dichters durven doen,
groeiend aldus van droomtuin naar taaltuin naar leeftuin en weer voort
van leeftuin naar taaltuin naar droomtuin (Ik heb het leven aangeraakt met
mijn vingers vol inkt, schreef een schrijver al in de loop van vorige eeuw)
en eens zover is deze reis, reeds begonnen nog voor ze goed en wel is
aangevat, niet meer ten einde te denken, het oeuvre inderdaad een landkaart,
een landschap, een reliëfkaart, ik vind het woord workscape, het kan, en
boven de kaart de Naam: die ene enkele voor noord en zuid, oost en west,
de windstreken die in mijn Tuin staan getekend, de paden ertussen, tussen
het kruis, het labyrint dat ontstaat, zoals gezegd, de naam die... [...].
(Michiels 1987: 107-108)
In het boek verhuist de ik-verteller van Vlaanderen naar de Vaucluse in
Zuid-Frankrijk. Hij verlaat niet alleen de vertrouwde leefruimte, maar ziet in het
proces van verhuizen ook zijn identiteit veranderen. Die ruimtelijke verplaatsing
hoeft geen verarming in te houden. Het kan ook een verademing, zelfs een verrijking
betekenen als je een grens oversteekt. De ik-verteller steekt grenzen over om zichzelf
te kunnen worden; ‘sneeuwland’ kan worden gelezen als een plek van zuivering, een
oord waar tabula rasa wordt/is gemaakt. Een grens is niet alleen een geografisch
gegeven, maar kan vanzelfsprekend ook slaan op esthetische, artistieke, ideologische,
intellectuele begrenzingen. Vanaf die andere plek blikt hij terug, naar Vlaanderen.
België is een land dat uit niets anders dan grenzen bestaat. Maar wat begrenzen die
grenzen? Een plek die het ik ooit thuis noemde, dat het verafschuwde om de
kleingeestigheid, de taaiperikelen; een ‘ergens’, maar dan een dat hij blijkbaar niet
kende. Ergens bestaat niet. Waar woon ik, wie ben ik? Die vragen blijken niet te
beantwoorden. Het enige antwoord op die reeks existentiële vragen is het prozaboek
zelf, een eigenzinnige vermenging van autobiografie, essay, verhaal, journaal. Aan
het
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boek, aan de taal ontleent het ik zijn identiteit, niet aan een geografische ruimte.
Vlaanderen is een schrijftuin - taaltuin en leeftuin liggen, zoals uit de associatie in
het fragment blijkt, in elkaars verlengde. De identiteit van het ik bestaat uit taal, het
land heet Vlaanderen, maar is in eerste instantie een tekst. Wat betekent ‘hier-zijn’?
Welke is de concrete ruimte die we Vlaanderen noemen? Met taal raken we geen
stap dichter. Integendeel, het woord verhult, het heeft geen onthullende werking.
Elke Brems heeft het in Nederlandse Letterkunde (2005), naar aanleiding van een
bijdrage over ruimteconcepten in Vlaams genealogisch proza, over de ‘transformatie
van de representatie van de ruimte naar de representatie als ruimte’ (mijn cursivering).
Die transformatie heeft zich ook al in vele experimentele teksten van de jaren zestig
en zeventig voorgedaan. Het latere werk van Michiels noemt men ‘postmodern’,
maar ook enkele decennia geleden dachten schrijvers al op een gelijkwaardige manier
over romanconcepten en werkelijkheidsbeelden.

Besluit
Het metatalige bewustzijn is nadrukkelijk gethematiseerd in de Vlaamse experimentele
literatuur van de jaren zestig en zeventig. Dit inzicht is op uiteenlopende manieren
vormgegeven, uitgebreid en verfijnd, genuanceerd en gecorrigeerd. De
vernieuwingsbeweging in de literatuur van de jaren zeventig bouwt dus verder op
overwegingen die in de jaren zestig al gestalte kregen. Weliswaar in een andere
tijdgeest, in een ander maatschappelijk en politiek klimaat. In Vlaanderen is die
experimentele literatuur(-opvatting) altijd nogal dominant gebleven. Over oorzaken
spreek ik mij hier niet uit.
De onafgebroken kritische reflectie op taal en de problematische relatie tussen
taal en werkelijkheid als thema staan zoals gezegd centraal in de experimentele
literaire productie van de jaren zestig en zeventig. Ik ben het niet helemaal eens met
Hugo Brems dat enkele prozaprojecten (extreem) modernistisch moeten worden
genoemd en andere vooruitlopen op het postmodernisme. Ik denk dat in elk geval
sprake is van een experimenteel continuüm. Bart Vervaeck heeft gewezen op de
specificiteit (en disparaatheid) van het Vlaamse experimentele proza (zowel
inhoudelijk als formeel) in de jaren vijftig. (Vervaeck 2006: 423) Ook in die zin is
er dus sprake van een continuïteit op het gebied van (weliswaar zeer uiteenlopende)
proza-experimenten. Of anders gezegd: er is in de Vlaamse literatuur na de Tweede
Wereldoorlog een doorwerking van grensverleggende opvattingen over vorm, maar
dus ook over de functies van taal. Steeds met andere accenten. Ik probeerde er hier
vooral op te wijzen dat vele schrijvers er zich wel degelijk bewust van waren dat elk
landschap, dat elke stad of elk land in een tekst een tekstueel gegeven is en dus taal
is geworden. Daarom kunnen taalopvattingen en verschuivingen in de ‘opties op
taal’ (zoals van een traditionele expressieve naar een ‘autonome’
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creatieve taalopvatting) een relevanter beeld geven van de wijze waarop het
experimentele tekstencorpus breuklijnen en verschillen vertoont. De werkelijkheid
is fundamenteel onkenbaar, alleen de taal waarin een werkelijkheid gestalte krijgt
op een zeer eigenzinnige, en dus onherhaalbare manier is leesbaar. Over die leesbare
tekens heb ik met deze tekst geen dogmatisch vertoog willen presenteren, maar
hoofdzakelijk kritische vragen proberen te formuleren bij voorstellingswijzen. Want
ook mijn tekst blijft er uiteindelijk een die uit taal is opgebouwd.

... en de cirkel is rond
Wij stellen ons vragen, die niet oplosbaar zijn, omdat antwoorden op visies berusten.
Intussen beweegt de planetoïde Mulisch nog steeds in het onmetelijke heelal. De
kilometerslange steen - naar Mulisch’ eigen zeggen ‘de afstand van de piramide bij
het Louvre tot aan de Arc de Triomphe’ (Piryns 2007) - cirkelt onverstoorbaar in
een baan rond de zon. Het staat vast en het vervult Mulisch met trots: hemellichaam
Mulisch 10.251 zal de grote Nederlandse schrijver Mulisch overleven, zelfs al zegt
hij dat hij probleemloos honderd wordt. De naam die de schrijver tachtig jaar geleden
kreeg, is dus ook de naam van een vreemd voorwerp geworden. Een woord, taal.
Zoals Robberechts' Praag, zonder dat de schrijver er dus ooit is geweest, gestalte
kreeg als hybride tekst, zo zal Mulisch zijn planetoïde nooit bezoeken, ook al wordt
hij honderd, maar bestaat ze toch vooral in zijn en onze verbeelding. Taal voedt onze
verbeelding, in taal leggen we de verste reizen af. Zowel naar onszelf als naar een
onzichtbare, misschien wel verbeelde en de verbeelding prikkelende planetoïde.
Een gedicht van de Vlaamse dichter Stefaan van den Bremt, uit de bundel
Taalgetijden, heeft die opvatting gethematiseerd, een opvatting die ik hier in haar
disparaatheid en vormvernieuwende uitvoering van de jaren zestig en zeventig heb
te berde gebracht. De verschillende opvattingen die Hugo Brems omschrijft als ‘het
ik als tekst’, ‘de wereld als tekst’ en ‘tekst als taal’ zitten vervat in dit ene gedicht.
't Was in de taal
dat ik op reis ging,
op wereldreis;
't was in de taal
dat ik ben thuisgekomen
woord voor woord;
't was in de taal
dat ik migreerde,
wereldwijs;
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in de taal was het
dat ik asiel aanvroeg;
ik kreeg
in de taal
een voorlopige verblijfsvergunning.
(Van den Bremt 2002: 393)
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Een retrospectieve kijk op de handelsstad Gdańsk (Dantzig) in de
achttiende-eeuwse Nederlandse spectators.
Enkele manieren om Pools-Nederlandse handelsbetrekkingen nieuw
leven in te blazen.
Jan Urbaniak
Universiteit van Wrocław
Samenvatting:
In sommige Nederlandse spectators (De Koopman en De Denker) die het
plan van de ‘morele heroriëntatie’ van de Nederlandse maatschappij in de
achttiende eeuw aan het uitvoeren waren, speelde de economie een cruciale
rol. Die bladen zagen juist in goede handelsbetrekkingen het eerste middel
om een sterke Europese positie van de Nederlandse Republiek te
herwinnen. Daarvoor gebruikten ze enkele manieren om, door op de
cruciale positie van de Poolse stad Gdańsk in de Nederlandse handel van
vroeger te attenderen, de belangstelling voor die handel bij de
achttiende-eeuwse kooplui opnieuw aan te wakkeren. Deze bijdrage toont
hoe het beeld van Gdańsk in De Koopman en De Denker wordt gecreëerd
en aan de spectatoriale theorie van de ‘morele heroriëntatie’ wordt
aangepast.
V nĕkterých z nizozemských periodik, tzv. spektátorů (např. De Koopman
a De Denker), které v 18. století uvádĕly do praxe plán na ‘morální
přeorientování’ nizozemské společnosti, hrála klíčovou úlohu ekonomika.
Tyto časopisy vidĕly v dobrých obchodních vztazích ten nejdůležitĕjĕí
prostředek, jak znovu získat silnou pozici Nizozemské republiky v Evropĕ.
K jejich propagaci využívaly různé způsoby. Např. upozorňováním na
stĕzejní pozici polského Gdańsku v nizozemském obchodu v dřivĕjších
dobách, se snaži o zvýšeni zájmu o tento obchod u soudobých obchodníků.
Tento půispĕvek ukazuje, jak De Koopman a De Denker vytvářejí obraz
Gdańsku, který je pak přizpůsobován teorii “moràlního přeorientováni”
spektátorů.
De ‘morele heroriëntatie’ van de Nederlandse bevolking in de achttiende eeuw was
een grootschalig project dat de versterking van de Nederlandse natie en haar zedelijke
verheffing beoogde (Buijnsters 1991: 70). Bij dit vernieuwende proces dat een reactie
was op het verval van Nederland (ca. 1720, Israel 1995: 1129), waren verschillende
instellingen betrokken. Naast kerk en staat bestonden er genootschappen, clubs,
koffiehuizen en maatschappijen van verschillende aard die in de tweede helft van de
achttiende eeuw vele taken op zich namen: de zogenaamde Oeconomische Tak (1777)
bevorderde de nationale economie en de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen was bezig met een verandering van het zedelijke niveau van
Nederlanders.1 Het proces van de
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‘morele heroriëntatie’ is echter al eerder begonnen. Het ging eigenlijk samen met
het ontstaan van de spectators - d.w.z. een reeks zedenkundige tijdschriften die, naar
de Engelse voorbeelden geprofileerd (The Tatler, The Spectator), tussen 1718 en
1800 een grote populariteit bij het lezende, vooral burgerlijke publiek bereikten.
Deze bijdrage concentreert zich slechts op één aspect van de ‘morele heroriëntatie’
in de spectators. Het betreft de reactie van die bladen op een economische
achteruitgang van de Nederlandse Republiek. Het gevolg van groeiend pauperisme
van het Nederlandse volk was volgens de spectatoriale pers juist zijn zedelijke verval.
Ik analyseer de middelen die de spectatorauteurs ter hand namen om een eind te
maken aan dat pauperisme en daarmee de verheffing van de Nederlandse bevolking
te bevorderen.
Heel snel merkten de anonieme auteurs van de spectatorbladen een simpel
fenomeen op: volgens hen was het zedelijke niveau van de Nederlandse samenleving
sterk verbonden met haar rijkdom. De beste manieren om de rijkdom van het volk
te waarborgen was een goede, winstgevende handel - een sinds eeuwen beproefde
middel dat ten grondslag van de Nederlandse macht lag. De handel kon tot bloei
komen onder één voorwaarde: in het land moest een volkomen vrede heersen. De
vrede stimuleerde zodoende de rijkdom van het land en omgekeerd: de rijke mensen
zagen geen belang in de oorlog, die hun rijkdom zou kunnen beperken en teisteren.
In het gedachtegoed van de spectators werden daarmee twee dominante elementen
met elkaar verbonden: hun afkeer tegenover elke vorm van geweld (die slechte
gevolgen voor de handel kon hebben) en de bevordering van een uitgebreid net van
handelsbetrekkingen (die de pracht en macht van de Republiek konden garanderen).
Wat de winstgevende handelsrelaties betreft keken de Nederlandse kooplieden al
vanaf het begin van de veertiende eeuw naar Gdańsk (Dantzig). Deze Poolse stad,
gelegen aan de Oostzeekust voorzag Nederland eeuwenlang van vooral graan (dat
de helft goedkoper was dan in Amsterdam) en hout. In de geschiedschrijving wordt
vaak het feit benadrukt dat de leveringen van het Poolse graan in grote mate de
ontwikkeling van Nederland in de zeventiende eeuw stimuleerden. Deze
graanleveringen waren ook niet zonder betekenis voor het verloop van de Nederlandse
strijd tegen de Spanjaarden (Thijssen 1992: 40; Bogucka 1984). In die tijd was
viervijfde van de hele import van het Poolse graan in Nederlandse handen; meer dan
tweeduizend schepen kwamen jaarlijks de haven van Gdańsk binnen en ongeveer
vijftig Nederlandse handelsmaatschappijen zorgden voor hun eigen belang in die
Poolse stad (Davies 1982: 343). Naast de import van het Poolse graan, bestond er
ook een rijke export van producten die vanuit verschillende hoeken van de wereld
door de Nederlandse schepen geleverd waren.
Toen zich in de achttiende eeuw een daling van de koopcijfers van het Poolse
graan voordeed (wat eigenlijk al vanaf de tweede helft van de
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zeventiende eeuw te voorspellen was) en het (zedelijke) levensniveau van de doorsnee
Nederlander lager werd, zagen de spectatorbladen meteen een simpele verbinding
tussen deze twee factoren. Een verbetering van de morele en financiële conditie van
de Nederlandse bevolking werd daarmee aan de herleving van de handel op vooral
de Oostzee gekoppeld. ‘Nederland herkrijgt zijn machtige positie in Europa, mits de
Nederlandse kooplieden naar Gdańsk met hun “negotie” terugkomen’ - zo leek het
standpunt van de Nederlandse spectatoriale pers betreffende de economisch - zedelijke
kwesties. Rond dit standpunt werd een hele theorie ontworpen. Dat deze theorie
terecht was, moest een hele gamma van teksten uitwijzen. Ze werden zelden op de
historische waarheid gebaseerd, wat echter geen verbazing kan wekken: de spectators
gingen naar willekeur met de historische feiten om, wat al vaker werd aangetoond
(Urbaniak 2007: 535-537). Zowel de stand van zaken in de handel tussen Gdańsk
en Amsterdam in de achttiende eeuw, als de oorzaken en gevolgen van een
belemmering van deze handel voor Nederland zijn in de spectatorbladen lichtelijk
verdraaid of overdreven.
In die - laten we die maar noemen - ‘handelstheorie van de spectators’ gaan
doorwrochte technieken schuil die de lezer van het gelijk van de spectatoriale
beredenering moeten overtuigen: het geluk van het volk en zijn morele conditie
hangen van zijn rijkdom af. Hoewel de spectatorbladen in een tijdsspanne van acht
decennia verschenen en door de auteurs met verschillende religieuze, politieke en
filosofische achtergrond werden geschreven, herkent men in al die teksten die de
besproken zaak betreffen, een duidelijk unanieme strekking. Om die unanimiteit te
waarborgen selecteren hun auteurs nauwkeurig de historische achtergrond van de
beschreven materie, verdraaien ze de historische feiten, overdrijven die feiten, zoeken
de schuldige van de ondergang van de Republiek, maar vooral passen ze de inhoud
van de spectatoriale stukken op het politiek-economische belang van Nederland toe.
Enkele voorbeelden tonen deze spectatortechnieken aan.
Het spectatoriale blad dat de meeste belangstelling voor de economische zaken
van de Republiek toonde was De Koopman (Amsterdam, 1768-1776). De theorie
daarin luidde ook dat de pracht en macht van de Nederlandse bevolking met goede
handelsbetrekkingen gepaard ging. Volgens het blad was dus de handel de enige
fundering van een rijke staat en een gelukkige samenleving. In een tekst uit 1773
hierin pleit een auteur vurig voor de bevordering van de koophandel, die de rijkdom
van een land het best kan stimuleren. Gdańsk wordt gerekend tot de rijke, bloeiende
steden van het Hanzeverbond. De auteur vraagt zich af:
Wat anders, als de Handel, bragt de Hanse Steeden, Neumberg, Augsburg,
Frankfort, Lubek, Hamburg, Dantzig en diergelyken tot zulk een bloei?
De ondervinding leert het, dat met het af- en toeneemen van den Handel,
de Welstand van een Land ook af- en toeneemt. (De Koopman, dl. 4, nr.
2, 1773)
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De auteur kijkt naar de stad vanuit een historische perspectief. Hij toont Gdańsk in
zijn oude glorie, toen de stad nog aan het Hanzeverbond deel uitmaakte (1361-1454).
Opmerkelijk is echter het feit dat de auteur juist deze periode als voorbeeld van de
ontwikkeling van Gdańsk heeft gekozen. De Poolse stad kon zich onbelemmerd
ontwikkelen pas na het verlaten van het Hanzeverbond en dat dankzij een lucratieve
handel met o.a. Amsterdam die een sterke concurrent voor de Hanze werd. In de pas
aangehaalde passage wordt dit verzwegen. De lezer vindt niets dat de vijandige
politiek tussen Amsterdam en de Hanzesteden zou verraden. Ook is daar geen sprake
van de stand van zaken in Gdańsk anno 1773. Het feit dat de stad in de jaren zeventig
van de achttiende eeuw zijn bloeiperiode al jarenlang achter de rug had, wordt door
de auteur niet vermeld. De beide middelen worden gebruikt om de koopman-lezer
van het goede imago van de stad te overtuigen - de eerste voorwaarde om de handel
met Gdańsk met succes te kunnen bevorderen.
Van de belangrijke rol die de Poolse stad in de Nederlandse handel speelde, getuigt
de lange geschiedenis van handelsrelaties en de ‘vriendschap’ tussen beide steden
die door de Nederlandse militaire hulp aan Gdańsk in de oorlogen van de stad tegen
Denemarken (vijftiende eeuw) en Zweden (zeventiende eeuw) werd bevestigd. De
Koopman ziet de eerste contacten tussen Nederlanders en de ‘Oosterlingen’ (een
algemene naam voor de kooplieden vanuit de Baltische regio) in de elfde eeuw (De
Koopman, dl. 1, nr. 4, 1768). Van de eerste handelsrelaties met Gdańsk is er sprake
in een tekst die het begin daarvan in de jaren twintig van de vijftiende eeuw plaatst.2
Daar staat dat ‘[...] reeds voor 't Jaar 1422, negotiëerden wy op Dantzig. Amsteldam
leverde in den Jaare 1437 alle de Scheepen aan die Stad, en hielp haar hardebollen
tegen haare vyanden, in dien bekenden Oostersen Oorlog [...]’ (De Koopman, dl. 2,
nr. 2, 1770)
Om de indruk te wekken dat er een voortdurende alliantie tussen Gdańsk en
Amsterdam bestond, vervalst De Koopman hier de historische werkelijkheid. In die
‘Oosterse Oorlog’ (1438-1441) is de rol van de Poolse stad anders dan de spectator
toont. Ten eerste bestond er (in de eerste fase van de oorlog) helemaal geen
bondgenootschap tussen Gdańsk en Amsterdam. Integendeel, Gdańsk (de stad
behoorde toen tot de Kruisridders) zocht een toenadering tot het Duitse Rijk om de
Nederlandse expansie in de Oostzee te beknotten! Dankzij de interventie van de
burgerstand van Gdańsk kwam het tot de inbeslagneming van de Nederlandse schepen
in alle havens van Pruisen en tot enkele verboden: de Nederlandse kooplieden mochten
niet meer in de Pruisische handelssteden verblijven; er kwam ook een tijdelijk verbod
van de export van graan en hout naar Nederland (Biskup 1978: 518-519). De hulp
die Amsterdam aan Gdańsk verleende in de strijd arm om arm tegen ‘haare vyanden’,
moest zodoende uit een valse historische interpretatie voortkomen.
Het is het meest waarschijnlijk dat de auteur van de spectatoriale tekst de
‘vriendschap’ tussen beide steden in het vredesverdrag zocht (1441) dat een eind
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aan de oorlog maakte. Het verdrag verzwakte de sterke positie van het Duitse Lübeck
(de grootste concurrent van Amsterdam in de Baltische regio), en dat dankzij de
houding van Gdańsk. De stad streefde naar de vrede en ‘redde’ als het ware
Amsterdam voor de verdere strijd tegen de Hanze die de Nederlandse vloot behoorlijk
had kunnen teisteren. Samenvattend: de betrekking van Amsterdam in de ‘Oosterse
Oorlog’ laat de monopolistische politiek van het gewest Holland zien, die bijgestaan
door andere Nederlandse zeegewesten uit het zgn. Noorderkwartier de macht van
het Duitse Hanzeverbond trachtte te neutraliseren. In de tekst wordt dit feit verzwegen.
Gdańsk speelde in dat conflict een cruciale, maar toch passieve rol. De ‘vriendschap’
met deze stad had dus voor de Nederlanders puur economische gronden.
De banden tussen beide steden waren het nauwst in de zeventiende eeuw toen de
handelsomzet zijn toppunt bereikte (in 1618 voerde men 118 000 last3 Pools graan
naar Nederland, een getal dat nooit werd herhaald, Davies 1992: 343). De Koopman
vermeldt over ‘het byzonder naau verband, dat ‘er stand grypt, tussen de steden
Amsterdam en Dantzig’ (De Koopman, dl. 2, nr. 2, 1770). De tekst doelt op de
Nederlandse bemiddeling in de Pools- Zweedse oorlog (1655-1660). Het aandeel
van de Nederlanders in deze oorlog en zowel de financiële, als de militaire hulp aan
Gdańsk waren het gevolg van de Zweedse blokkade van de stad die op den duur de
handel deed verslappen. De interventie liet vooral de Nederlandse koopmansgeest
zien, waarbij alle politieke beslissingen aan de verlevendiging van de koophandel
onderhevig waren.
De situatie in de Pools-Nederlandse handel begon te veranderen vanaf de helft
van de zeventiende eeuw. De daling in de omzet van deze handel werd langzamerhand
een feit. De spectators zochten een halve eeuw later naar de oorzaken van zulke stand
van zaken. Sommige historische bronnen relativeren echter deze ‘daling’. Lucia
Thijssen bijvoorbeeld vermeldt dat in de loop van de achttiende eeuw tachtig percent
van de Poolse graanhandel nog steeds in Nederlandse handen was; het aantal van
sommige exportproducten werd zelfs verdubbeld en het gros daarvan behield het
oude niveau van de zeventiende eeuw. Wat wel veranderde was de kwaliteit van de
zowel geïmporteerde als geëxporteerde waren (Thijssen 1992: 48). Het beeld van de
verminderde handel tussen Gdańsk en Amsterdam dat sommige spectators boden,
lijkt dus wat overdreven. De oorzaak daarvan is een plaatsbepaling van de eigen tijd
ten opzichte van de zeventiende eeuw. Daardoor wordt de achttiende eeuw altijd
vergeleken met de roemrijke ‘Gouden Eeuw’ (Van Sas 2004: 552). In die vergelijking
ziet men inderdaad een kleine daling qua omzet, wat echter nog geen belemmering
met serieuze gevolgen voor de Nederlandse economie hoeft te betekenen.
Een van de spectators die paniekerig naar de gebeurtenissen in Polen en de impact
daarvan voor de handel keek, was De Denker, een blad dat tussen 1763 en 1774 in
Amsterdam werd uitgegeven. Het voorzag zijn overwegingen
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over de achteruitgang van de handel van adviezen. In deel 8 van 1771 verbindt de
auteur de economische thematiek met godsdienstige redeneringen:
[...] een blinde yver tegen eenen lang verdrukten Godsdienst [...],
dommengeld, in het nabuurig Polen, burger tegen burger, Vader tegen
Zoon, broeder tegen broeder in 't harnas gejaagd heeft, en uwe vrugtbaare
Koornvelden met dierbaar menschenbloed drenkt [...] (De Denker, dl. 8,
nr. 415, 1771)
De oorzaak van de achteruitgang van de handelsrelaties tussen Polen en Nederland
verkrijgt hier een politiek - godsdienstige dimensie. De strijd tegen de
andersdenkenden in het katholieke Polen maakt van dit land een broeinest van
intolerantie en xenofobie, en de onlusten gaan altijd dwars tegen de ontwikkeling
van de handel in. De tekst geeft een gelegenheid tot kritiek op de godsdienstige
situatie in Polen. Het land wordt door de Katholieke Kerk gemonopoliseerd, wat een
vijandige houding ten opzichte van de protestantse minderheden veroorzaakt. In die
zin maakt de aangehaalde passage deel van de zgn. ‘confessionele polemiek’ uit,
waarin de spectatoriale auteurs de superioriteit van het protestantisme boven andere
godsdiensten bewezen achtten.4 Door dit antiprotestantse offensief sluit Polen zich
van de lucratieve handel met Nederland in feite eigener beweging af.
In de tekst wordt ook een andere kwestie genoemd: de geldverkwisting bij de
Poolse ‘grooten’ (met deze term beschrijven de spectators de magnaten die de top
van de achttiende-eeuwse Poolse aristocratie vormden). Juist de ‘grooten’ krijgen
hier de schuld voor de belemmering van de graanhandel. Een weinig sympathieke
houding van de spectatorauteurs ten opzichte van deze stand was typisch voor dit
hele genre. De edelman, regent, aristocraat, vorst of koning speelden altijd de rol
van zondebok, die voor alle negatieve verschijnselen de schuld in de schoenen kreeg
geschoven. De kritiek van de Poolse ‘grooten’ is het volgende voorbeeld van deze
houding. Andere factoren die tot de belemmering van de handel hebben geleid, zoals
een ongunstig klimaat, hoge prijzen en de burgeroorlog in Polen (gericht tegen de
Russen) spelen een nevenrol.
De auteur ziet echter een kans om deze impasse te doorbreken. Deze ligt in de
beknotting van de rijkdom van de elites:
Zodra dan de interesten der Grooten verminderen, de duurte opkomt, van
den gemeenen man minder te haalen is, en de winsten sober worden, dan
is de tyd voor de Grooten gebooren om te denken op de besnoeijinge
hunner pragt en onnoodige uitgiften, en men geloove my, geen beter
hulpmiddel is 'er, tot hier toe, daar tegen gevonden. (De Denker, dl. 8, nr.
415, 1771)
De gevolgen van de belemmering van de handel tussen Polen en Nederland hebben
een duidelijke invloed op de economische situatie van Nederland en het
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levensniveau van zijn bewoners. De spectators laten zien hoe sterk deze factoren met
elkaar in verband staan. De onlusten in Polen hebben de stijging van de graanprijzen
ten gevolge, die op zijn beurt de verhoging van de levenskosten van de doorsnee
Nederlander veroorzaakt. De Denker klaagt in een tekst uit 1773 hoe onvoorspelbaar
de interne politieke situatie in Polen voor de handelsbetrekkingen kan zijn:
Geen en van alle Staatsmannen, van alle menschen in Europa, hebben, in
den aanvang der Poolsche beroerten, vooruitgezien den zeldzaamen keer,
welke denzelven genomen hebben. Wie kon denken, dat wy er' zulk een
nadeel by zouden kunnen lyden? De onverwagte verandering, welke Polen
thans ondergaat, kan wegens de betrekking, die wy daar den handel op dat
Ryk hebben, ons in het vervolg bange neepen geeven, en, of den
graanhandel ons ontrukken, of den prys hoog doen blyven, hooger dan wy
kunnen betalen (De Denker, dl. 11, nr. 529, 1773).
Dit fragment laat zien hoe de Nederlandse landbouw van het Poolse graan afhankelijk
bleef. In feite zag er de economische situatie van Nederland in de achttiende eeuw
wat anders uit. De Nederlandse afhankelijkheid van het Poolse graan moet in eerste
instantie vanwege twee factoren worden gerelativeerd: ten eerste is de Nederlandse
landbouw (in grote mate dankzij een grote toevloed van Pools graan door de hele
zeventiende eeuw) langzamerhand autarkisch geworden (Faber 1966: 113). Ten
tweede was ook de voedingsstructuur in het achttiende-eeuwse Europa sterk gewijzigd.
Men had gewoonweg het Poolse graan niet meer nodig. Er werden rijst en maïs
aangeboden, die langzamerhand de sterke positie van het graan in de Europese
voedingsstructuur gingen overnemen (Bogucka 1984: 11-12). Nederland was dus in
mindere mate afhankelijk van het Poolse graan dan op het eerste gezicht leek. Dit
voorbeeld bevestigt de woorden van een Nederlandse historicus dat ‘de situatie in
de Republiek graag wat somber werd voorgesteld om de mogelijkheden tot herstel
des te overtuigender te kunnen laten zien’ (Van Sas 2004: 259). Het fragment wijst
ook uit hoe het spectatoriale ideaal van vrijheid ten koste van het economisch belang
van de Nederlandse Republiek naar achteren werd geschoven.
De Poolse delingen (1772-1795) waren een significant voorbeeld van een
onvoorwaardelijke politiek van de Europese mogendheden die het recht op politieke
onafhankelijkheid van Polen (en daarmee de vrijheid van het individu) heeft
geschonden. De reactie van de spectators op deze kwestie heeft een tweeledig karakter.
Aan de ene kant tonen ze medelijden met Polen en verdedigen daarmee het
vrijheidsideaal, aan de andere kant verwachten ze van de delingen een economische
winst. Volgens de tweede houding kan de interventie van de buurlanden in Polen
een eind aan de interne economischpolitieke chaos maken. De delingen bieden een
kans de handel met Gdańsk te doen herleven.
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De Denker vermeldt in 1773 de eerste deling van Polen met opluchting. Volgens het
blad moet dat positieve gevolgen voor Nederland hebben. Ten eerste maakt de deling
een eind aan de ‘verdrukkingen onzer Geloofsgenooten in dat Ryk’ (De Denker, dl.
10, nr. 484, 1773) - de protestantse, vooral lutherse bevolking van Polen komt onder
protestants Pruisisch gezag terecht - en ten tweede aan de politieke chaos die het
land sinds jaren teisterde. Dankzij de nieuwe Pruisische regering die in het
noordwestelijke deel van Polen het beleid overnam, kunnen de Nederlandse
kooplieden ‘uit het gerust Polen meerderen toevoer te wagten’.
Van deze ijdele hoop kwam echter niets terecht. In 1775 hief Pruisen een hoge tol
op alle waren die via de Wisla (Weichsel) richting Gdańsk werden vervoerd, wat
een directe invloed op de graanprijzen had. Ten slotte kwam Gdańsk tijdens de tweede
Poolse deling (1793) in Pruisische handen. Daarmee verloor de stad zijn
onafhankelijkheid wat de handel verder belemmerde. Het bleek dat de delingen in
grotere mate de Pools-Nederlandse handel verzwakten dan de politieke onlusten in
Polen sinds de helft van de zeventiende eeuw.
Samenvattend: 1) de spectatorauteurs hanteren enkele concepten om de lezer ervan
te overtuigen dat de samenwerking met Gdańsk de ‘morele heroriëntatie’ van het
Nederlandse volk kan stimuleren. 2) Het beeld van de Poolse stad wordt gecreëerd
vanuit een historisch perspectief: men verwijst naar zijn roemrijke verleden en zijn
slechte positie in de achttiende eeuw wordt met opzet verzwegen. 3) Voortdurend
overtuigt men de lezer dat de Poolse stad één van de beste handelspartners van
Amsterdam is. Hiervoor dienen de ‘historische’ voorbeelden die de samenwerking
tussen beide steden tegenover de machtige Duitse Hanze moeten uitwijzen.5 Om de
‘vriendschap’ tussen Amsterdam en Gdańsk te benadrukken zetten de spectators de
geschiedenis naar hun hand.
Op zoek naar de oorzaken van de belemmering in de handelsrelaties tussen beide
steden komen de spectatorauteurs tot de conclusie dat de Polen zelf aan hun ondergang
(en daarmee de achteruitgang van de handel) schuldig zijn. Dit standpunt past
uitstekend in het kader van de ‘politieke filosofie’ omtrent de Poolse delingen bij de
Russische, Pruisische en Oostenrijkse politieke denkers van de achttiende eeuw
(Davies 1992: 711). De spectators spelen in dit geval de rol van verstandige raadgever
en willen met eigen adviezen Gdańsk nieuw leven inblazen om zo de
handelsbetrekkingen voort te kunnen zetten. Het verval van de Poolse handel
veroorzaakt ook venijnige kritiek van de spectators ten aanzien van Polen en hun
godsdienst en maatschappij. Die kritiek legt de culturele, politieke en economische
achteruitgang van Polen (en in bredere zin van ‘het Oosten’) bloot, en dat in oppositie
tot het beschaafde Westen.
Behalve de oorzaken van de achteruitgang van de handel worden ook de gevolgen
daarvan aan een nauwkeurige analyse onderworpen. In de bladen wordt een
belemmering van de handel met de slechte toestand van de Republiek in verband
gebracht (waarbij zowel op algemene als op particuliere voorbeelden wordt gewezen).
Daardoor moet de lezer een gevoel krijgen dat het verval van
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Nederland ook uit de verslechtering van de economische relaties tussen Nederland
en Polen voortkomt. De Poolse onlusten die de handelsrelaties van Polen met de
Republiek behoorlijk beperkten, worden daardoor mede schuldig geacht aan de
Nederlandse ondergang.
Ten slotte blijkt uit de spectators dat het Nederlandse economische belang altijd
boven andere waarden prevaleert, welke trouwens in andere spectatoriale gevallen
sterk worden aangeprezen. Zo ziet men een kans voor de herleving van de
handelsrelaties in die Poolse gebieden die - na de Poolse delingen die in 1795 het
einde aan het onafhankelijke Polen hebben gemaakt - nu onder Pruisen, Rusland en
Oostenrijk vallen.
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Eindnoten:
1 Over het uitgebreide net van de genootschappen zie o.a.: Buijnsters 1991 en Kloek, Mijnhardt
2001.
2 Thijssen 1992 plaatst de ‘oercontacten’ tussen de gebieden die vandaag tot Nederland en Polen
behoren in de 7e-9e eeuw. Toen waagden zich voor het eerst de Friese handelaars op het eiland
Wolin (het noordwestelijke gedeelte van Pommeren). Ze leverden wijn, glas, juwelen, potten,
zwaarden, zijde, kruiden, pelzen en slaven. In ruil daarvoor kregen ze schoenen, kammen,
gereedschappen, naalden, maar vooral barnsteen. Verder (d.w.z. in de twaalfde eeuw, na het
jaar 1150) is er sprake van een ‘Duits-Nederlandse kolonisatie van de gebieden die ten oosten
van de Elbe lagen’. Sindsdien waren de Nederlandse kooplieden niet meer van de Baltische
kust te verdrijven.
3 1 Dantziger last = of 3101 liter rogge; de Poolse last was groter en bedroeg 3440 liter rogge.
4 Een reeks voorbeelden van de ‘confessionele polemiek’ geven Zeedemeester der Kerkelyken
(Amsterdam 1749-1751) en De Godsdienstvriend (Amsterdam 1788-1795) aan.
5 Volgens Noordam 1940 is het opmerkelijk dat ook Nederlandse Hanzesteden zoals Deventer
of Kampen door de nauwe banden met Lübeck een te sterke positie van het zgn.
‘Noorderkwartier’ (Holland, Friesland en Zeeland) poogden te neutraliseren.
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Het landschap in Harlekijntjes miljoenen van Bohumil Hrabal
Kees Mercks
Universiteit van Amsterdam
Samenvatting:
Landschap en in bredere zin ruimte kunnen pas concrete vorm krijgen
wanneer ze via de perceptie, via de diverse zintuigen, worden waargenomen
om vervolgens te worden geïnterpreteerd. De literaire ruimte is vervolgens
een gefocaliseerde ruimte waarbij door de auteur met diverse
werkelijkheidsniveaus kan worden gespeeld. De diverse ruimtes binnen
die literaire ruimte (binnen-, buiten-, verinnerlijkte) kunnen daarin naar
hartelust met elkaar worden doorverbonden, waardoor een bont netwerk
van semantische en semiotische verbanden ontstaat. De Tsjechische
schrijver Bohumil Hrabal (1914-1997) is een meester in dit vertelprocédé.
Het onderstaande artikel is een poging tot analyse van het
werkelijkheidsgehalte en de semantische transcendentie in de roman
Harlekijntjes miljoenen.
Krajina a v širším slova smyslu prostor mohou nabýt konkrétního tvaru
teprve tehdy, když jsou zprostředkovány percepcí, t.j. různými smyslovými
vjemy, aby poté byly interpretovány. Literární prostor je pak fokalizovaným
prostorem, ve kterém si autor může pohrávat s různými stupni
imaginárnosti / který autor hravĕ mĕže pretváret do rĕznĕch stupĕĕ
imaginárnosti. Rĕzné prostory uvnitĕ literárního prostoru (vnĕjĕí, vnitřní
a zniternĕné) mohou být dle libosti propojovány, čímž vznikne pestrá sit’
semantických a semiotických vztahý. Tento postup mistrnĕ ovtádá českč
spisovatel Bohumil Hrabal.(1914-1997). Můj půůspĕvek je pokus o analĕzu
imaginárnosti a semantické transcendence v jeho románu Harlekĕnovy
miliony.

Inleiding
Een landschap is een landelijke omgeving die met één blik is te overzien (Van Dale).
Het kan vlak of glooiend zijn, uit louter aarde bestaan of doorsneden worden door
water. In het landschap kunnen naast planten dieren en personen voorkomen. Deze
bewoners kunnen het landschap aan hun doelen hebben aangepast door het bouwen
van behuizing, het beschermen tegen weersinvloeden of vijanden. Met name de mens
pleegt het landschap in grote mate te veranderen door het aanleggen van
(water-)wegen, de bouw van grote objecten en de esthetische regulering van het
landschap door landschapsarchitectuur: door de aanleg van parken en tuinen
Gewoonlijk bedoelen we met landschap een natuurlijke omgeving. Soms wordt
echter ook de bebouwing aangeduid als landschap of spreekt met van
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gecultiveerde natuur, wanneer de mens het landschap naar zijn hand heeft gezet
(bijvoorbeeld een park). Men kan ook vanuit een hoog standpunt de stad als
bebouwing zien van een landschap, een streek, enz., terwijl die bebouwing zich
vanuit een laag standpunt als stenen landschap aan ons verschijnt.
Landschap is natuurlijk ook ruimte, een abstracte figuur met dimensies en een
bepaalde ‘inhoud’. In de regel is er sprake van drie dimensies met een zekere
afbakening. Typisch voor het landschap is dat het geen abstracte, lege ruimte is, maar
een die concreet ‘gestoffeerd’ is en bovendien afhankelijk van de individuele
beschouwer. Deze kan de ruimte met zijn zintuigen zowel afbakenen als identificeren.
Het gezichtsvermogen, de fysieke visie, speelt daarbij een dominante rol. Ruimte en
landschap zijn dus afhankelijk van de perceptie of focalisatie (Bal 1990: 105 e.v.)
van de beschouwer-woordvoerder. De afbakening en hoedanigheid van de topos
ruimte/landschap is dus individueel bepaald. De afstand is afhankelijk van het
standpunt en gezichtsvermogen van de beschouwer, de hoedanigheid van sensorische
waarnemingen en van de manier waarop de beschouwer het landschap ‘wil’ zien.
Die visie is dus niet alleen fysiek bepaald, maar ook emotioneel-affectief (persoonlijke
associaties, herinneringen) en ‘ideologisch’ (filosofisch, religieus, mythisch, historisch,
antropologisch e.d.).
Een landschap heeft anders dan de gesloten ruimte van een bouwwerk ook nog
die eigenaardigheid dat de bovengrens ervan open is, zij het gelimiteerd door onze
fysieke visie. Onze ideologische visie kan echter wel degelijk geïnteresseerd zijn in
de betekenis van deze open ruimte als ‘hemel’ of ‘kosmos’. Deze openheid van het
landschap als ruimte is een andere dan bijvoorbeeld de openheid-geslotenheid van
een ‘afgedekte’ ruimte als een huis, kasteel of ander bouwwerk. Die gesloten ruimte
kan weliswaar worden geopend via deuren en ramen, die uitzicht bieden op verdere
ruimtes, zowel binnen als buiten, maar het gesloten-zijn blijft dan functioneel
dominant en genereert andere betekeniscomplexen dan open ruimtes.
Een landschap of ruimte kan ook verinnerlijkt of vergeestelijkt zijn. We spreken
in verband met de Romantiek van een ‘landscape of the mind’, waarbij de vraag rijst
of een bepaald beschreven landschap niet eerder uit voorstellingen van psychische
aard bestaat. Men kan daarbij denken aan droomvoorstellingen of een door bepaalde
gemoedstoestand vertekenend of gekleurd ‘reëel’ landschap. Het roept herinneringen
en associaties op. In dat geval kan de emotionele weergave sterker zijn dan de
mimetische. Ruimte kan ook nog in andere zin verinnerlijkt worden wanneer we niet
alleen buiten- en binnenruimte of verinnerlijkte ruimte onderscheiden, maar daarbij
ook de fysieke binnenruimte van het percipiërende individu. Iemand kan daarbij het
eigen lichaam waarnemen en verschijnselen in deze ultieme binnenruimte met andere
verschijnselen erbuiten verbinden.
Het blikveld waarmee een landschap wordt overzien, wordt niet alleen bepaald
door ons perceptiestandpunt hoog/laag, maar ook door dichtbij/veraf. In
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beide gevallen is er sprake van in-/uitzoomen, waardoor totaal andere gezichtspunten
en betekenisverbindingen kunnen ontstaan. Deze mogelijkheid kan nog worden
gecompliceerd door een statische/dynamische instelling. Interessant is daarbij de
dynamische instelling, waarbij de beschouwer zich door een landschap of ruimte
beweegt, waarbij de ruimte als het ware steeds verder uitstulpt, al naar gelang
waarheen de blik gewend wordt, zowel in de gesloten ruimtes van een bouwwerk
als in de open ruimte van het natuurlijke landschap, of zelfs van een ‘innerlijk
landschap’. We zouden dan kunnen spreken van een zekere cameravoering, een die
naar buiten is gericht: op een punt ver weg of dichtbij of panoramisch op een ruimte,
naar buiten (extraspectief) of naar binnen, innerlijk (introspectief) of zelfs fysiek in
zichzelf (propriospectief), waaraan steeds weer bepaalde betekenissen kunnen worden
verleend.
De grenzen van een ruimte, c.q. landschap worden afgebakend door middel van
zintuiglijke waarnemingen. Zoals boven al gezegd zal de fysieke visie het meest
voorkomen bij de afgrenzing en identificatie van een ruimte of landschap. Ook de
tastzin kan hierbij een rol spelen: de ruimte kan (in het donker, als er geen fysieke
visie mogelijk is) met de handen worden afgetast, voorwerpen, personen e.d. in die
ruimte kunnen worden aangeraakt en dat puur om de aanwezigheid ervan vast te
stellen (vgl. de blinde), dan wel om de betekenisrelatie met dat object, die persoon
e.d. uit te drukken. In zekere zin zou men ook het lopen als vorm van tactiele
waarneming met de voeten kunnen beschouwen, zeker wanneer de visuele functie
is uitgeschakeld.1
Zelfs geur kan als ruimtelijke, olfactorische indicator een rol spelen, men denke
aan een keuken, kelder of lentelandschap, die alle een eigen domein, een eigen context
signaleren. Klank kan weer als akoestische indicator een belangrijke functie hebben:
het kraken van bomen, het ritselen van bladeren, het kabbelen van water, het piepen
van deuren enz.; de intensiteit kan mede de afstand van iets bepalen: het hard of zacht
klinken, het scherp of vaag hoorbaar zijn, het vrolijk of treurig klinken. Naast
‘natuurlijke’ klanken kan ook gereguleerde (gecomponeerde) klank in de vorm van
muziek een plaatsbepalende functie hebben. Smaak als gustische indicator zal minder
vaak voorkomen, hoewel ook in dat geval voorstelbaar is dat het proeven van iets
een ruimte kan karakteriseren (eetzaal) of de proever associatief naar een andere
ruimte kan verplaatsen (tropisch fruit e.d.). Dit geldt natuurlijk ook voor de andere
sensorische waarnemingen. Daarbij zullen zulke ruimtelijke indicatoren zelden alleen
functioneren, maar altijd in samenwerking met elkaar, waarbij één een dominantere
positie inneemt dan een andere.
De ruimte zelf of een ruimte binnen een ruimte, inclusief de ‘stoffage’ kan verder
diverse functies en betekenisdimensies krijgen doordat de representatie van de
buitenwereld in de literatuur principiële discrepanties met de beschreven werkelijkheid
impliceert. Via semiotische processen ontstaan secundaire, tertiaire enz.
werkelijkheidsillusies. Een bijzondere plaats in de fictionele wereld nemen
kunstvoorwerpen in door hun extra tekenkarakter. Ze verwijzen niet
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alleen naar een betekend voorwerp in de ‘buitenwereld’, maar zijn ook zelf teken.2

Harlekijntjes miljoenen3
De bovenstaande gedachtebepaling ten aanzien van het verschijnsel ‘landschap’ was
nodig omdat er voor zover ik weet geen systematische behandeling van dit onderwerp
in de literatuurtheorie bestaat. Zo'n verkenning is echter van belang voor de volgende
analyse van Hrabals roman, waarin het landschap en de stoffage erin een belangrijke
en interessante rol spelen. Voorbeelden van alle bovengenoemde sensorische
indicatoren komen, zoals we zullen zien, expliciet in de roman voor, alsmede de
diverse binnen- en buitenruimtes en hun semantische samenhang met het percipiërende
subject.
De centrale locatie waar de roman zich afspeelt, is een kasteel waarin een
bejaardentehuis is gevestigd. Om het kasteel ligt hoefvormig een park met beelden
(als gecultiveerde natuur). Even verderop moet ook een visvijver zijn met grasland
eromheen. Om het kasteel te bereiken moet men een donkere laan doorlopen. Even
buiten dit kasteel ligt een stadje. Langs het stadje stroomt een rivier en aan de rand
ervan is een kerkhof. Ziehier in grove trekken het totale landschap (panoramisch),
waarbinnen (ingezoomd) twee sublandschappen, een natuurlijke met een stenen
bouwwerk4 en een stedelijke locatie, onderling verbonden door een smalle weg. Het
natuurlijke ‘sublandschap’ met het kasteel heeft nog een verdere onderverdeling in
de vorm van een naburige vijver met grasland eromheen.

Fictionaliteit
Wanneer we het reële landschap vergelijken met het landschap in de roman, valt
direct op dat het kasteel annex bejaardentehuis met het beeldenpark, dat in
werkelijkheid in Lysá nad Labem is gesitueerd, in de roman vrijwel tegen het naburige
stadje Nymburk is gelegen, gezien de wandelingetjes die af en toe vanuit het
bejaardentehuis naar dat stadje worden ondernomen. Hoe getrouw de beschrijving
van het kasteel met park ook is, toch ‘bedriegt’ de auteur ons hiermee openlijk. De
afstand tussen de Tsjechische plaatsen Lysá en Nymburk, aan één spoorlijn gelegen,
bedraagt zeker zo'n tien kilometer. Het was dus Hrabals intentie om het reële
landschap om te vormen tot een iets ander, literair landschap. De reden laat zich
raden: niet Lysá, maar Nymburk is voor Hrabal het stadje dat hij op zijn duimpje
kent, omdat hij er jarenlang als kind en adolescent heeft gewoond. Het stadje als
locatie vlak naast het kasteel is ook duidelijk: terwijl de oude mensen in het kasteel
zich op de dood voorbereiden, is het leven in het stadje bruisend. De tegenstelling
kasteel/stadje (oud-jong,
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versleten-vitaal) komt literair beter tot haar recht in een locatie die met één blik te
overzien is, in één landschappelijke ruimte.
Eenzelfde soort creëren van een eigen literair landschap doet Hrabal ten aanzien
van de extatische tocht te voet vanuit het kasteel naar een vijver in de buurt (H. 8).
Na een huisconcert neemt de jonge dokter Holoubek5 de bejaarden in optocht mee
naar buiten, waar ze een fauneske dans opvoeren die bij de vijver eindigt. Een nieuw
onderdeel van het landschap biedt zich aan, een nieuwe uitstulping in het
panoramische beeld. In werkelijkheid is er, voor zover ik heb kunnen nagaan, helemaal
geen vijver zo dicht in de buurt van dat kasteel. Deze sublocatie is er door Hrabal
bij verzonnen, met een duidelijke betekenisfunctie: een plaats voor extase, voor een
laatste opvlammen van liefdesverlangen voor de bejaarden, misschien ook te
interpreteren als zuiverend bad als onderdeel van een initiatieritueel (Hodrová 1993:
60) om tot een hogere toestand (extase) en status (voorbereiding op de dood) te
geraken.
Tussen het kasteel en het stadje is echter meer verband dan alleen de tegenstelling
dood-leven. Het hoofdpersonage en tevens ik-verteller van de roman (met als ironische
genreaanduiding ‘sprookje’6) is Hrabals moeder, die met haar man Francin vast intrek
heeft genomen in dit bejaardentehuis, zodat ze tevens het sterfbed van oom Pepin
kunnen begeleiden, die zich daar op de afdeling voor bedlegerige patiënten bevindt.
Opvallend is hierbij dat het motief van de stervende Pepin expliciet slechts aan het
begin en daarna pas tegen het einde van de roman wordt beschreven (H. 1 en H. 15)
en in de hele fabula slechts een bijrol vervult. Zijn sterfbed blijkt eerder aanleiding
dan oorzaak van het verblijf van Hrabals ouders in het kasteel te zijn. De
geloofwaardigheid wordt hier enigszins geweld aangedaan.
De eigenlijke handeling van de roman bestaat namelijk vooral uit observaties van
de vertelster, die daarbij wordt bijgestaan door drie ‘getuigen van oude tijden’, die
haar met name de geschiedenis van het stadje uit de doeken doen. Althans, zo worden
deze drie heren in de roman ingevoerd om er even onverwacht weer uit te verdwijnen.
Wat de lezer ervoer als ‘levensechte’ romanpersonages, blijken hersenschimmen te
zijn geweest, uit het bewustzijn van de vertelster voortgesproten. Wederom is de
lezer bij de neus genomen. Terwijl er eerst een geïntendeerde discrepantie werd
gecreëerd tussen realiteit en fictionaliteit van de ruimte, zien we een nieuwe
discrepantie ontstaan: ook de romanwerkelijkheid zelf heeft diverse
werkelijkheidsniveaus. De buitenwereld weerspiegelt zich weliswaar gemanipuleerd,
maar herkenbaar in de werkelijkheid van de roman, maar binnen die wereld wordt
opnieuw een magisch-realistische illusie geschapen.
Het is de fictionele wereld, de romanwerkelijkheid, zoals gefocaliseerd wordt door
de vertelster, die haar realiteit is tot op het moment dat de drie heren spoorloos
verdwenen. Dat ervaart de lezer met haar. Zodra echter romanempirisch wordt
vastgesteld dat de omgeving de getuigen nooit heeft gezien (pp. 212-213), blijft de
vertelster verward achter en moeten we als lezer aannemen
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dat die getuigen metaforen, personificaties zijn van haar herinneringen. Zo blijkt de
fictionele realiteit een magische dimensie te hebben, een die naar de ‘innerlijke
ruimte’ van de vertelster doorverwijst: een plaats als een toestand van bewustzijn
(Hodrová 1994:8), een innerlijk ‘geheugen’ (Hodrová 1997: 21) met zowel collectieve
als individuele componenten.
Om dit spel met de werkelijkheid nog eens door elkaar te gooien7 bedankt Hrabal
in zijn nawoord bij de roman de drie ‘echte’ getuigen voor hun waardige verslag van
zaken die dreigen vergeten te worden. Deze tekst heeft een tussenstatus: hij behoort
als nawoord/dankwoord wel en niet tot de roman zelf, deze is geen onderdeel meer
van de handeling, maar geeft wel commentaar op motieven uit de handeling. De
heren zijn - op het moment dat Hrabal zijn roman schreef - inmiddels dood, maar
hun teksten-memoires beweert Hrabal onder ogen te hebben gehad. Delen uit deze
locale kronieken heeft hij in zijn tekst gemonteerd. Waarheid of fictie?
Deze ‘getuigen van oude tijden’ vertellen als subvertellers over het verleden van
die andere locatie: het stadje (Nymburk). De plekken die zij in deze locatie bezoeken,
zijn vervuld van herinneringen: het zijn lieux de mémoire, niet in de zin zoals deze
term meestal wordt gebruikt voor monumenten, gedenkstenen e.d., maar letterlijk
als plaats die herinneringen oproept, ook aan minder historisch belangrijke, maar
wel van historischemotioneel belang voor de stadslocatie en de bewoners ervan.
Deze getuigen maken die herinneringen aan vroegere tijden tastbaar, concreet, ze
roepen ze tot leven. Zo worden die plekken voor hun oorspronkelijke bewoners
literaire lieux de mémoires.
Een ander moment van magisch-realisme vinden we tegen het einde van de roman
wanneer oom Pepin stervende is. Het fictionele realiteitsgehalte wordt al ondermijnd
door het feit dat zijn sterfkamer (koud) de voormalige broeikas (warm) van het kasteel
was. De scène krijgt echter nog een surrealistisch vervolg wanneer de lichtinval
realistisch beschreven wordt als een school diagonaal binnenvallende zalmen (H.
15, p. 208). Om vervolgens weer te veranderen in een kist stinkende palingen (p.
209)... Deze visionaire beelden komen ook uit zo'n ‘innerlijke ruimte’, zo'n
‘geheugen’, ze hebben echter geen historische dimensie, zoals bij de getuigen
(collectief en individueel), maar een associatieve, wellicht zelfs psychologische
dimensie, waardoor nieuwe ‘ruimtes’ ontstaan: horizontaal-synonymisch voor de
associatie (het beeld zonnestralen:zalmen:palingen) en verticaal-metonymisch voor
de mentaal-cognitieve dieptestructuur (waarom dat surrealistische beeld).
Er is nog een merkwaardig aspect als we de relatie bekijken tussen de
romanwerkelijkheid en de echte. In deze toch sterk autobiografisch gekleurde roman,
waarin wel Francin (Hrabals moeders man en stiefvader van Hrabal), Pepin (Francins
oudere broer) en Hrabals moeder als romanpersonages aanwezig zijn, ontbreekt
Hrabal zelf als personage geheel: zijn romanfysiek is als het ware vervluchtigd in de
identificatie met zijn moeder als hoofdvertelster.
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De focalisatie is dus niet die van een ik-Hrabal, maar van een ik-moeder-van-Hrabal,
niet van een mannelijke verteller, maar van een vrouwelijke, waardoor de
romanwerkelijkheid toch een zekere, andere strekking krijgt: zie haar angst voor
ouder worden en de relatie daarvan tot verval van haar uiterlijke schoonheid. Zij
beschikt echter wel over de visionaire blik van Hrabal, waarmee ze zowel historisch
(diachroon) als associatief (synchroon) in verdere innerlijke (mentale) ruimtes weet
door te dringen. Het proces dat zich voordoet in de secundaire ‘buitenwereld’, waarbij
de ruimte bij voortbeweging voortdurend verandert, voortdurende nieuwe ruimtes
en gezichtspunten opent, doet zich dan ook in mentale, semantische zin voor. Het is
een vorm van semantische transitie, letterlijk transcendentie: een overschrijden van
drempels van semantische velden om nieuwe te veroveren, waarbij het ene beeld
voortkomt uit het andere, de ene ruimte overgaat in de andere, zoals dat ook met de
buitenruimtes gebeurt: de weg naar het kasteel, het passeren van de portiersloge, het
doorlopen van het park, de intree in het kasteel, in de gangen, ruimtes aldaar en v.v.
naar het stadje, resp. naar de visvijver. Zo zijn de bewegingen in de buitenruimte een
afbeelding van het cognitieve proces, van het komen tot steeds nieuwe inzichten.

Landschappelijkheid
Na op de diverse werkelijkheidsniveaus in de buitenwereld en binnen de
romanstructuur te hebben gewezen, waarbij bleek dat er door Hrabal niet alleen met
primaire en secundaire werkelijkheid wordt gemanipuleerd, maar ook met diverse
werkelijkheidsniveaus binnen de roman, kan nu het landschappelijke aspect in de
roman onder de loep worden genomen.
De roman opent meteen al met een omineuze zin waarin de toegangsweg, de
donkere laan naar het kasteel wordt beschreven: er is haast geen licht, de takken
lijken afgestorven, de grond is ermee bezaaid, dode takken bedreigen de wandelaar
(‘ik’) als rondvliegende dakpannen, kortom ‘telkens wanneer ik die laan betreed,
ben ik mijn leven niet zeker’. De bomen zijn als ‘zwarte slagbomen’, een
‘zuilengewelf van zwarte stammen’ als omhooggestoken lansen bij een riddertoernooi
en de donkere laan, ‘die in een in schaduwen gehulde crypte' eindigt bij het zwarte
hekwerk van het kasteel, waarvan de poort wordt gevormd door de vleugels van een
zwarte, verstoten engel’ (alle citaten uit H. 1,.p. 7-8).
Twee dingen worden bij deze beschrijving onmiddellijk duidelijk: de moeizame
gang door de donkere laan is niet zomaar een wandelingetje, maar een ware ‘rite de
passage’8, een weg vol ontberingen en doodsdreiging van de ene locatie (de wijde,
vrije wereld, het stadje) naar de wereld van het kasteel, met het bejaardentehuis, waar
de beslotenheid heerst van een voorgeborchte, een plek waar men op de dood wacht.
Dit letale aspect kondigt zich dus al aan in die donkere toegangsweg tot een nieuwe
fase in het leven. Het is de verbindingsweg
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tussen ‘het stadje waar mijn tijd stil is blijven staan’ (H. 5, p. 63-64)9, de verbinding
tussen het actieve en niet meer actieve leven.
Naast de buitenwereld en de gefictionaliseerde wereld is er in feite nog een derde
wereld binnen de roman, eventueel te benoemen als de gefocaliseerde (Bal 1990)
wereld of het niveau van de ‘interne ruimte’ (Hodrová 1993: 17710) of de magische
wereld. Angst voor veroudering, aantasting, voor de dood wordt door de
verteller-focalisator aan de fictionele werkelijkheid toegevoegd, die daardoor niet
alleen een persoonlijke kleuring krijgt (focalisatie), maar ook een extra ruimte
suggereert, waar magie, mythe, psychologie e.d. een eminente rol van betekenis
spelen.

Het kasteel
Historisch gezien is het bejaardentehuis van oorsprong een Renaissancekasteel, dat
in de achttiende eeuw door de adellijke familie Špork is gebarokkiseerd. Later heeft
het dienst gedaan als klooster en kazerne. Tegenwoordig is er nog steeds een
bejaardentehuis in gevestigd. De uiterlijke vorm van nu is dus een opeenstapeling
van veranderingen (verbouwingen en functiewijzigingen), waardoor een gelaagdheid
van de ruimte ontstaat, die in de roman zichtbaar wordt wanneer naar een bepaalde
historische fase verwezen wordt. Zo wordt het kasteel niet alleen een literaire lieu
de mémoire, maar ook een lieu d'histoire.
Het kasteel annex bejaardentehuis laat zich in dit kader van landschappelijkheid
alleen vanaf de buitenkant beschrijven. Het is achter het zwarte hek met de engel
(bijbels-religieuze verwijzing) en het wapen van graaf Špork (historische verwijzing)
een opvallend lichte plek. Het is zelfs oogverblindend in het zonlicht ‘doordat op het
binnenplein van het kasteel het witte licht op een zonnige dag versterkt wordt door
het zand dat op de weg en het binnenplein is gestort’ (p. 9). Deze verblinding keert
terug bij de beschrijving van de openklappende voordeuren van het kasteel: ‘Toen
zwaaide de voordeur open, de weerkaatsing van de glazen panelen beschreef een
halve cirkel op het binnenplein en verblindde me’ (p. 11).
Het kasteel wordt dus aanvankelijk beschreven als een soort paradijselijke plek11,
een lichtpunt, een plek ook waar de tijd geen rol meer speelt. Deze stilgezette tijd
wordt gesymboliseerd door de enorme klok op de gevel van het kasteel, een klok die
niet meer loopt en steevast half acht aanwijst, het tijdstip waarop de meeste mensen
schijnen te sterven, een ‘memento mori’ (p. 10). Een volgende motief sluit hierbij
aan, namelijk wanneer de dakgoot loslaat en in de positie van de klokkenwijzer blijft
bungelen: ‘En op dat moment schoot aan de zijvleugel van het kasteel een dakgoot
los en viel langzaam naar beneden, net als een slagboom bij een overweg of als de
grote wijzer van een uurwerk draaide de goot in zijn val om een vast punt heen, maar
die roestige regengoot bleef zo in die positie staan’ (p. 10-11), om vervolgens, zo'n
honderd bladzijden later,

Praagse perspectieven 5

471
definitief neer te ploffen: ‘Op dat moment schoot de dakgoot los, zeilde nog aan één
haak hangend schuin langs de voorgevel van het kasteel naar beneden, knalde met
een daverende dreun op de grond en bleef als een rouwlint schuin tegen de muur
staan’ (H. 9, p. 112; curs. KM).10
Een ander doodsmotief aan de muren vinden we in de beschrijving van de balkons,
die zijn als ‘grote doorzichtige badkuipen, ze leken op doorzichtige, grafelijke
arrensleeën, op doorzichtige koetsen, op perkjes rondom luxueuze grafstenen’ (p.
10). In deze laatste opsomming zien we het speels en betekenisvol spel met beelden
(transitie, transcendentie): de decadente badkuipen ‘worden’ in deze juxtapositie
adellijke arrensleeën, koetsen, luxe graftombes (verwijzingen naar het verleden en
met het laatste beeld ook een verwijzing naar de dood van de nabije toekomst), terwijl
ze in het presens van de romantijd gewoon balkonnetjes van een bejaardentehuis
zijn, zij het met een verwijzing naar die nabije dood.
Er is echter nog meer aan de hand met het uiterlijk van het kasteel: ook het proces
van ouder worden, aantasting, verwering wordt geobserveerd, wanneer de vertelster
opmerkt dat aan de andere kant van het kasteel, dat van de zon afgedraaid is, de
muur: ‘vol grote plekken zat doordat daar het pleisterwerk was afgebrokkeld’ (p.
10). Aan het begin van H. 4 wordt het nog duidelijker beschreven: ‘Het voormalige
kasteel van graaf Špork was precies op het zuiden gebouwd. Wanneer het geregend
had, wanneer de regen was weggetrokken en de zon te voorschijn gekomen, dan was
de zuidelijke muur weldra droog, terwijl de noordelijke nog bezaaid was met
vochtplekken en grijze schimmels en groene mossen’ (p. 43). Dit verweerde cement
verwijst tevens naar het verouderingsproces van de bejaarden, waardoor niet alleen
een interessante vergelijking ontstaat tussen dood en levend materiaal, maar ook een
ruimtelijk aspect thematisch terugkeert in de beschrijving van personen. Een prachtige
tussenvorm vinden we in de aanwezigheid van de stenen beelden in de kasteeltuin,
die mensen voorstellen.

De beeldentuin
Het kasteel is op het werkelijkheidsniveau in het landschap een dominant bouwwerk,
terugverwijzend naar de barok, toen het eigendom werd van de grafelijke familie
Špork. Om het kasteel heen is een terrasvormige tuin (gecultiveerde natuur) aangelegd
met open gazons waar beelden zijn geplaatst van sfinx-achtige figuren (mythologische
tijd). Grenzend aan het lager gelegen gazon zijn bosschages, waarlangs een beroemde
beeldenverzameling is geplaatst, ook uit de periode van de barok en vermoedelijk
uit de school van de fameuze beeldhouwer Braun12. Terwijl de eerdere beelden
terugverwijzen naar de oudheid en mythische tijd, zijn deze beelden allegorische
voorstellingen. Het zijn mannen- en vrouwenfiguren die de maanden van het jaar,
de jaargetijden, de
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elementen en werelddelen uitbeelden. In de romanwerkelijkheid zien we deze
beeldentuin ook. Ten eerste representeert dit landschap als tuin een gereguleerde
natuur, aangelegd volgens de esthetische principes van de baroktijd. De beelden zelf
komen hier ook in voor als esthetische objecten, dus met dubbel tekenkarakter13,
daarbij verwijzen ze naar hun historie, het moment van ontstaan en hun huidige vorm,
aangetast door de tijd. In de romanwerkelijkheid komen daar extra functies bij, hun
verwijzing naar thema's in de roman, zodat hun betekenisconstructie bijzonder gelaagd
wordt.
De oudjes in een rolstoel die naast de voordeur van het kasteel zijn geposteerd en
star over de tuin heen kijken (H. 1, p. 5-6) worden met de sfinxen op het gazon
vergeleken, De diachrone verwijzing naar de verre oudheid of zelfs mythische tijd
wordt naar het romanheden overgebracht en de (synchrone) associatieve
vergelijkingsgrond, de invaliditeit, plaatst het beeld in het teken van het
verouderingsproces in de vorm van falende lichamelijkheid van de ik-vertelster en
- in een fase verder - van de andere bejaarden. Wanneer we de sfinx als sacraal wezen
zien (als belichaming van de zonnegod), verleent het de invalide sacraliteit. Als we
de invalide zien als een gebrekkig mens, verleent deze door de vergelijking de sfinx
(halfmens-halfdier) invaliditeit. Zo komt een bizarre actualisatie van een oeroud
begrip tot stand, waarbij het falend-menselijke een sacraal aspect krijgt en het sacrale
een profane, falend-menselijke dimensie.
Met de andere beelden, de allegorische voorstellingen, is nog iets aan de hand. De
vertelster, zelf al op gevorderde leeftijd en zich bewust van haar eigen
verouderingsproces bekijkt niet alleen de beelden vol bewondering, maar betast ze
ook om de structuur van het (stenen) oppervlak te voelen. Hier speelt opeens de
tactiele gewaarwording een belangrijke rol voor de identificatie van een object in
een landschapsruimte om tot zelfidentificatie te komen. In het geval van de sfinxen
telde alleen het visuele aspect en de betekenisassociatie daarmee. De allegorische
beelden van jonge mannen en vrouwen vervullen weer diverse functies: die van de
jonge mannen een fysieke, erotische functie, die haar voortzetting vindt in de fauneske
danspartij in H. 10; die van de jonge vrouwen een fysieke, soms erotische, soms ook
juist anti-erotische functie (verval van schoonheid), zoals die haar voortzetting vindt
in de prachtige scène, waarin de ik haar ‘vervallen’ tanden laat trekken (H. 2). Hier
vinden we een goedvoorbeeld van in de inleiding genoemde propriospectie:
gevoelservaringen in de eigen mond worden niet alleen ‘ruimtelijk’ beschreven (met
een tastende tong!), maar de ervaringen worden semantisch-thematisch gekoppeld
aan een ander beeld, een extreem buitenbeeld: de periferie van het stadje, waar een
oud kerkhof wordt gesloopt (H. 13), waarbij de grafstenen rücksichtslos als rotte
kiezen door een buldozer uit de grond worden getrokken (p. 164).
De beelden van de jonge mannen en vrouwen zijn ‘naakt’, ze tonen zich ‘zonder
kledij’, maar die van de grijsaards hebben bedekte lendenen (H. 2, p. 19). Een bladzij
verder verzucht de vertelster: ‘Dat beeld van een jonge, schone
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dame met kleine borsten en uitdagende heupen had een nog grotere uitwerking op
me.’ Jaloers betast de vertelster ‘de kuiten en dijen en heupen’ van het stenen beeld14,
waarbij ze ‘de grofkorreligheid van het vrouwelijke vlees’ voelt en ‘de schoonheid
van die vrouwenhuid’ (p. 20). Ten opzichte van de jonge mannen is hier de verwijzing
naar erotiek en misschien zelfs sexualiteit, maar ten opzichte van de vrouwenbeelden
is eerder sprake van een identificatie met zichzelf als jonge vrouw. Ja zelfs kunnen
die beelden ‘beven van liefdesgeluk’ (H. 10, p. 132), nadat de bejaarde mannen en
vrouwen zich aan hun fauneske dansorgie hebben overgegeven.
De beelden stellen echter meer voor dan alleen maar mooie stenen lichamen, ze
zijn allegorieën en verwijzen als zodanig naar o.a. de kalender- of seizoenstijd. Het
verouderingsproces wordt door dit tijdsaspect letterlijk gemarkeerd. Later in de roman
wordt hier humoristisch gebruik van gemaakt wanneer gezegd wordt hoe de bejaarden,
als ze langs deze beelden lopen, zich de tijd van het presens realiseren en dat ze die
dag of binnenkort misschien wel bezoek zullen krijgen. De allegorische beeldenrij
verandert dan opeens als het ware in een kalender of agenda.
Anderzijds gaat het ook niet om alleen maar schone lichamen, ook deze beelden
hebben hun keerzijde, zoals de bomen en ook het kasteel een mooi, zonbeschenen,
gaaf deel hebben en een verweerd, verbrokkeld deel vol vochtplekken en mosaanslag.
Steeds vaker wordt de suggestie gewekt dat er een nauwe betekenisrelatie is tussen
die standbeelden en de bejaarden en dat beiden betekenisvol in dit landschap figureren.
Net als het kasteel verwijzen de beelden naar diverse historische periodes, naar
veroudering en verval, naar reparatie. In de tijd dat in het kasteel een kazerne was
gehuisvest werden de beelden als schietschijven gebruikt, waarbij die mooie jonge
borsten van de vrouwelijke beelden schade opliepen om later weer te worden
gerestaureerd aan de hand van uit de Playboy overgetekende voorbeelden (p. 182)!
Zo is er niet alleen de werking van diverse functies, maar ook steeds van de keerzijde
van een, waardoor een hele reeks dichotomieën ontstaat: jong/oud; nieuwe jeugd,
schoonheid/veroudering, lelijkheid; kalendertijd/ historische tijd; innerlijk/uiterlijk;
binnenruimte/buitenruimte; diachroon/synchroon enz. enz.

De poort
De poort met annex het portiershuisje, waarin een van de bejaarden, de al half-demente
meneer Berka, de belangrijke taak heeft de ‘buitenwereld’ binnen te laten en de
‘binnenwereld’ naar buiten te laten gaan, heeft in deze roman de cruciale rol van
draaipunt tussen de ene en de andere ruimte. Al in H. 1 maakt de lezer ermee kennis
(p. 8 e.v.). Er wordt een ritueel opgevoerd: de gelegenheidsportier doet net of hij zijn
medebewoner niet kent als deze de poort in of uit wil gaan. Er wordt gebogen als
een knipmes, papieren worden
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uitgewisseld, inspecterende blikken geworpen. De poort zelf die met smeedwerk in
de vorm van een zwarte engel is versierd wordt zo semantisch geladen met extra
betekenis. Een hemelpoort, of gezien de lansen en hellebaarden een ridderpoort, een
poort die hoe dan ook de transitie van de ene ruimte naar de andere bijzondere ruimte
belichaamt.15
In H. 14 (p. 202 e.v.) komt daar nog een functie bij dit topos: meneer Berka heeft
daar als portier ook nog zijn dj-functie, hij mixt bandjes met muziek die hij via de
draadomroep ten gehore brengt en vervaardigt mixages van tv-beelden en muziek
die oorspronkelijk niet bij elkaar horen, zoals beelden van de Tsjechische nationale
opera Libuše met de zoetgevooisde (Amerikaanse) klanken van Bing Crosby en
Grace Kelly (p. 203-204). Beeld en klank zijn hier disparaat en het diachrone wordt
met het synchrone verbonden. Dit muzikale paradigma sluit weer aan bij het thema
muziek an sich.

Muziek
Ten slotte komen we aan bij de muziek als multifunctionele kunstvorm binnen de
roman. In de eerste plaats is er net als bij de standbeelden sprake van een dubbele
tekenfunctie, dan is er de oppositie van muziek als gecomponeerde klank ten opzichte
van natuurlijke geluiden die veelbetekenend zijn. Wat het laatste betreft is er namelijk
herhaaldelijk sprake van een bomenrij (in het paradigma van beeldenrij) van espen
die het kasteel afbakenen en met hun frenetiek-ritselende geluid een bepaalde
onwezenlijke sfeer oproepen. Het zijn honderdjarige espen (p. 4), bemost (p. 28) als
het kasteel en de beelden zelf en ze betreden samen met de minder op klank gekozen
bomen als beuken en eiken, maar die weer om hun ruwe kracht (eik) en gladde,
slanke vorm (beuk) lijken te zijn uitgekozen, het paradigma van de beelden-personen.
Een primaire rol speelt natuurlijk de gecomponeerde (gecultiveerde) klank van
‘Harlekijntjes miljoenen’, die de diverse ruimtes in de roman letterlijk als wallpaper
music vult en onderling met elkaar verbindt. Behalve door direct de titel van dit
muziekwerk als titel van de roman te gebruiken (dubbelfunctie), verwijst Hrabal
indirect naar dit werk door de bewerking ervan in de vorm van de filmmuziek bij
Chaplins Limelight erbij te betrekken. De oorspronkelijke componist Riccardo Drigo,
de Italiaanse componist die jarenlang Tsjaikovski in Petersburg heeft bijgestaan,
wordt in de roman niet genoemd. Hrabal elimineert de oorspronkelijke componist
om de bewerkte compositie in de filmmixage voorrang te verlenen. Het is jammer
dat de beverige, licht sentimentele klanken van de violen op papier niet zichtbaar of
hoorbaar kunnen zijn bij het lezen. Slechts de gelukkige enkeling die deze titel heeft
herkend en de melodie ervan kent, kan dit muziekmotief werkelijk als sample in zijn
voortdurende herhaling bij het lezen in zijn hoofd laten weerklinken, waarbij de
‘stomme’ muziekklanken zich naadloos voegen bij de ‘stomme’ klank van het even
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geluidloze lezen. Dit muziekmotief zelf meandert door de roman heen als een rode
draad: plm. 45 keer weerklinkt het. De primaire functie van deze muziek, die dankzij
de draadomroep zowel in de binnen- als buitenruimte hoorbaar is, is niet primair de
esthetische gewaarwording, maar de muziek wordt als het ware toegediend als
medicijn: in de praktische functie van een kalmerend middel. De betekenisassociatie
van de muziek wordt op zijn minst weer verdubbeld: de beverigheid verwijst naar
de fysieke toestand van de bejaarden en ‘limelight’ verwijst (niet als filmtitel, maar
als term) naar de schemerjaren van de levensherfst.
Terwijl ‘Harlekijntjes miljoenen’ als muziekcompositie van Drigo ‘slechts’
uitgebuit wordt in haar bijkomende, accessoire functies (verbinding, medicijn en
therapie, om die specifieke reden dan ook gekozen door de oude verpleeghuisarts
[p. 117]), zijn er ook muziekwerken die om hun primaire functie een rol spelen, in
het bijzonder in H. 10. De jonge vervangende arts Holoubek is namelijk een fervent
en gepassioneerd muziekliefhebber en weet de restanten passie die er nog in de oudjes
aanwezig zijn, via het spelen van grammofoonplaten met klassieke muziek dusdanig
op te zwepen dat er een orgiastische optocht uit het kasteel begint, die door de
beeldentuin naar de vijver leidt. Concreet leidt hier de muziek anderen dwingend
(conatief) van binnenruimte naar buitenruimte, van de ene buitenruimte naar de
volgende. De muziek die deze jonge, knappe dokter (kracht en schoonheid) ten gehore
brengt voor de bejaarden zijn achtereenvolgens Liszts ‘Liebeslied’ (p. 119) in de
uitvoering van Claudio Arrau, een stuk van de Tsjechische componist Fibich, eveneens
een liefdeslied (‘Poem’), uitgevoerd door de Tsjechische dirigent Neumann (p. 121)
om over te stappen op ‘L'après-midi d'une faune’ van Debussy, in de uitvoering van
Von Karajan, om over te gaan op Brahms ‘Vioolconcert nr. 77’, eerst gespeeld door
de Duitse beroemdheid Georg Kulenkampff en daarna als climax (patriottistische
passie) door de Tsjechische violist Váša Příhoda (p. 127), waardoor de bejaarden zo
opgewonden raken (emotionele-affectieve passie) dat ze zich en masse naar de vijver
spoeden.
Vanuit ruimtelijk perspectief is het weer interessant hoe de gemoederen binnen
zo hoog oplopen dat er koste wat koste een uitweg naar buiten wordt gezocht: eerst
worden de ramen van de gesloten ruimte van de zaal haast opengebroken, meubilair
naar buiten gesmeten, dan loopt men elkaar bijna onder de voet om het kasteel uit
te komen, door de beeldentuin te gaan om uiteindelijk na de (errotisch) gepassioneerde
dans uitgevloerd op het gras rond de visvijver te gaan liggen. De optocht zelf doet
denken aan een reusachtig bacchanaal, onder verwijzing naar de mythische wereld
van faunen, met de ironische subtekst dat het hier om gewone mensen gaat en zelfs
om bejaarde mensen, die misschien wel onverwacht toch nog hun laatste
passiemoment beleven.
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Conclusie
Het ging er hier niet om in het bovenstaande de roman Harlekijntjes miljoenen in
zijn geheel te analyseren. Een aantal aspecten, met name dat van de binnenruimte
van het kasteel zelf, bleef goeddeels onbesproken. Wel was mogelijk om via het
perspectief van landschap en ‘open ruimte’ de thematische verwevenheid aan te
tonen van de diverse betekenisparadigma's, waarbij de ene ruimte moeiteloos overgaat
in de andere en de ene betekenis moeiteloos overgaat in de andere. Deze
beweeglijkheid en veranderlijkheid van de diverse motievenreeksen zijn tevens een
van de peilers van Hrabals poëtica: er is sprake van een thematische transitie, een
semantische transcendentie. Nauw daarmee samenhangend is zijn dialectische spel
met de vorm: mimetisch, symbolisch en de mengvorm hiervan; esthetisch,
anti-esthetisch en de mengvorm daarvan; sacraal, profaan en hun mengvorm;
volmaaktheid en destructie en gemixt, enz. Juist dat dialectische spel van versmelten
en associëren tot nieuwe vormen (mixages, amalgamen) is karakteristiek voor Hrabals
poëtica en visie op het leven.
Aan het begin is gesteld hoe belangrijk de verstrengeling is tussen ruimte en
zintuiglijke waarneming: zowel voor de begrenzing van de ruimte als voor de
identificatie ervan. Het visueel-optische had daarbij een dominante rol, maar ook het
akoestische en het tactiele bleken gethematiseerd.. De olfactorische functie bleef hier
onbesproken, maar is ontegenzeggelijk als identificator aanwezig: de geur van
babyluiers in de binnenruimte van het kasteel (H. 1, H. 4); net zo goed als de gustische
(smaak-)associatie vooral met de binnenruimte verbonden is: de eetzaal, waar die
verbonden is met het ritueel van het eten, dat gekoppeld is aan de kunstgebitten
(protheses, invaliditeit), terwijl op het fresco aan de wand de manhaftige strijd tussen
Grieken en perzen is afgebeeld (H. 9).16 Het gevoelsmatige openbaart zich of
sensorisch ten aanzien van gemoedsaandoeningen (kou, warmte, pijn, liefde, genot
e.d.) en in de evaluatie van de zintuiglijke waarneming, een mentaal proces dat
uitmondt in herinneringen, verwijzingen naar het verleden, een verleden, innerlijke
ruimte van een personage, van een ruimte, van een landschap. De authentieke vorm
bestaat dan alleen nog maar in theorie, in abstractie, want de vorm waar je als mens
mee te stellen hebt, is altijd gecorrumpeerd door de plaatsing ervan in tijd en ruimte.
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Eindnoten:
1 Mieke Bal 1990 heeft het over drie zintuigen: gezicht, gehoor en gevoel (Bal 1990: 107). Zij
onderscheidt verder ook niet expliciet de grootte (afbakening) en hoedanigheid (identificatie)
van een ruimte.
2 Over de problematiek van het standbeeld in Puškins literaire werk (‘teken in teken’) schreef R.
Jakobson 1995 (1995: 600).
3 De pagina- en hoofdstukverwijzingen zijn naar de Nederlandse vertaling, zie Hrabal 1994.
4 De binnenruimte van het kasteel als gesloten ruimte binnen het landschap laat ik hier grotendeels
buiten beschouwing. Het biedt stof voor een vervolgartikel.
5 Deze wordt weer vergeleken met Alexander de Grote, de held van de veldslag tussen Grieken
en Perzen op het fresco in de eetzaal (zie ook noot 16).
6 In de Nederlandse vertaling helaas door de uitgever als overbodige mededeling geschrapt.
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7 Vgl. het motto van de roman waarin Gomperz over de absurditeit van het spel zegt: ‘Een kind
zet poppetjes neer om ze daarna weer omver te gooien’ (p. 5).
8 Vgl. V. Turner 1974 (1974: 231 e.v.) en het begrip van ‘liminality’, het overschrijden van
drempels bij ‘rites de passage’ en de ervaring van ‘being in a tunnel’.
9 Toespeling op een andere novelle van Hrabal (Městečko, ve kterém se zastavil čas [Praha 1991];
Het stadje waar de tijd stil is blijven staan [Amsterdam 1993], waarin aan het eind al een aanzet
aanwezig is van het hier verder uitgewerkte verhaal van het verblijf in het kasteel annex
bejaardentehuis.
10 Hodrová interpreteert echter deze ‘interne ruimte’ als mythologische, esoterische ruimte, m.a.w.
ze verbindt deze ruimte met andere werelden ‘buiten het verhaal’, waarmee ze een stap verder
gaat dan Mieke Bals focalisatie, die binnen de gefictionaliseerde wereld blijft.
11 Het kasteel als ommuurde plaats van de dood, zoals deze topos thematologisch in de literatuur
voorkomt (Hodrová 1993: 60), is dus ook goed toepasbaar op Hrabals kasteel, waar het eindpunt
voor de bejaarden immers de dood is. Onderdeel van het kasteel is ook het lijkenkamertje, waar
oom Pepin sterft.
10 Hodrová interpreteert echter deze ‘interne ruimte’ als mythologische, esoterische ruimte, m.a.w.
ze verbindt deze ruimte met andere werelden ‘buiten het verhaal’, waarmee ze een stap verder
gaat dan Mieke Bals focalisatie, die binnen de gefictionaliseerde wereld blijft.
12 M.B. Braun (1684-1738), een van de twee belangrijkste beeldhouwers uit de Tsjechische Barok
(Kuks, Duchcov). Was goed bevriend met graaf F.A. Sporck (Špork), van wie hij opdrachten
kreeg.
13 Zie noot 2
14 Zo is de thematologische interpretatie van de tuin een topos van paradijselijkheid en wellust
(Hodrová 1993: 61), hetgeen goed past bij de inspectie van de beelden en introspectie van
zichzelf door de vertelster.
15 Vgl. ook Hodrová 1994: 109 e.v.
16 In werkelijkheid gaat het om taferelen uit de oorlog met de Turken. Ook hier weer wordt de
lezer literair ‘bedrogen’. De plafondschildering vertoont wel engeltjes die als het ware de hand
uitsteken naar de bejaarden om hen naar de hemel te begeleiden.
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