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[Nummer 1]
Redactioneel
Het UDB heeft vlak voor de zomervakantie de redactie van VOOYS het groene licht
gegeven voor een tweede jaargang. Op grond van de goed ontvangen eerste jaargang
is het UDB van mening dat er dit jaar vier uitgaven van VOOYS kunnen verschijnen.
Er zijn ook een paar critische kanttekeningen geplaatst. Allereerst de verspreiding.
Om deze beter te doen verlopen is toestemming gegeven VOOYS voortaan per post
te verspreiden. Verder zou de informatieve kant wat meer aandacht mogen hebben.
De redactie wil daaraan toevoegen dat, zoals ook uit dit nummer blijkt, de afdelingen
taalbeheersing en taalkunde wat achterblijven. Juist in een tijd waarin met name
taalbeheersing steeds belangrijker wordt gezien de situatie op de arbeidsmarkt, zou
aandacht voor deze hoek van de studie een goede zaak zijn.
Zoals aangekondigd in het redactioneel van VOOYS 4 wordt er in dit nummer vrij
veel aandacht besteed aan beroepsoriëntatie. De verplichte collegereeks zoals die in
het 1e jaar gegeven wordt, roept allerlei vragen op - is het bijvoorbeeld wel reëel om
neerlandici voor te lichten over beroepen waarvan het zeer de vraag is of ze bestaan
of zelfs maar bestaansrecht hebben - De samenstellers van de syllabus
Beroepsoriëntatie zeggen dat het hun bedoeling is beroepsmogelijkheden voor
neerlandici aan te dragen. In veel gevallen geldt, dat die beroepsmogelijkheden ook
voor tal van andere afgestudeerden gelden. De beroepen worden aangedragen en
geïllustreerd aan de hand van enkele persoonlijke carrières. De fantasie van de
samenstellers beperkt zich tot de ‘droomberoepen’ van elke neerlandicus, terwijl
juist daar erg weinig plaatsen te vergeven zijn. Toch zal men in de toekomst aan
nieuwe mogelijkheden moeten gaan werken. Zoals de samenstellers zelf schrijven:
‘Toch is de vraag “wat ga ik met mijn studie doen” actueler dan je misschien lief
zou zijn’.
De artikelen over beroepsoriëntatie in dit nummer zijn alle geschreven door
redactieleden. De redactie hoopt dat de artikelen aanleiding geven tot een grotere
bezinning op het onderwerp en dien ten gevolge een reactie in de vorm van kopij
van studenten en medewerkers zullen losmaken.
de redactie
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Far Wevers
Enige tips voor neerlandici zonder beroep
Het Gewestelijk Arbeidsbureau kent onder andere een afdeling die belast is met de
dienstverlening aan alle werkzoekende academici die bij het Arbeidsbureau zijn
ingeschreven: Het Regionaal Punt Academici (R.P.A.). In Utrecht is het gevestigd
aan de Willem Dreeslaan 113.
De dienstverlening houdt in:
1. Verzorging van een kosteloos abonnement op het blad ‘Vacant’, dat eenmaal
per twee weken verschijnt en uitsluitend die vacatures bevat die, ten behoeve
van de academici, gemeld worden bij Arbeidsvoorzieningen.
2. Eénmalige plaatsing van een advertentie onder nummer in het blad ‘Sollicitant’.
Deze tegenhanger van het blad ‘Vacant’ wordt eenmaal per twee weken
toegestuurd aan een groot aantal werkgevers, zowel in de overheids- als in de
particuliere sector.
3. Rechtstreekse toezending van vacatures, die bij het R.P.A. worden gemeld,
voorzover zij aansluiten bij opleiding, ervaring en wensen, en, voorzover zij
nog niet in het blad ‘Vacant’ zijn verschenen, dan wel op zeer korte termijn
zullen verschijnen.
4. Het geven van advies en informatie, met betrekking tot de arbeidsmarkt,
arbeidsvoorziening, etcetera.
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Uit een gesprek met een medewerkster van het R.P.A. blijkt dat er ook vanuit het
bedrijfsleven een toenemende vraag naar academischgeschoolden is. Die vraag richt
zich in grote lijnen op zogenaamde ‘super-specialisten’ en op ‘generalisten’.
‘Super-specialisten’ zijn zij die een specifieke academische opleiding gevolgd hebben,
en ‘generalisten’ zijn zij die een algemene academische opleiding genoten hebben.
De laatsten vormen de grootste groep en zij worden met name in de volgende sectoren
gevraagd:
- Rijksoverheid, provinciale, gemeentelijke overheid, overheidsinstellingen,
overheidsbedrijven, provinciale of intergemeentelijke instituten en
samenwerkingsverbanden.
- Verenigingen, stichtingen, organisaties.
- Het brede terrein van de media, uitgeverijen, voorlichtin en public relations.
- Industrie, bank- en verzekeringswezen, handelsondernemingen, commerciële
dienstverlening.
- Informatieverwerking (computerisering).

foto: R. Tebra
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Enkele karakteristieken van functies die gevraagd worden zijn:
1. Met beleid samenhangende taken, als
- voorbereiding
- schrijven van beleidsnotities en nota's
- beleidscoördinatie
- voorbereiden van beleidsbeslissingen
- evaluatie van genomen beslissingen
2. Advieswerkzaamheden
3. Overlegkaders:
- representeren, voeren van overleg met binnen- en buitenlandse
instanties
- leggen en onderhouden van contacten met media, maatschappelijke
instellingen
4. Voorlichtende werkzaamheden:
- samenstellen van verslagen en bulletins, persberichten
- voorbereiden en houden van informatiebijeenkomsten
5. Secretariaats-, documentatie- en bibliotheekwerk
6. Management:
- geven van leiding aan c.q. het houden van toezicht op verschillende
door anderen verrichte werkzaamheden.

Benadrukt werd dat werkzoekenden vooral inventief moeten zijn en zeker werk
moeten kiezen dat ze leuk vinden, waaraan ze plezier beleven Dat laatste is niet
eenvoudig, maar wel noodzakelijk.
Behalve de eerdergenoemde bladen zijn er nog enkele waarin U veel vacatures op
H.B.O. en academisch niveau zult aantreffen:
- Intermediair
- Elsevier's weekblad
- Uitleg
In de Openbare Leeszaal treft U deze aan. Ze liggen er op de eerste etage gratis ter
inzage.
Natuurlijk hoeft U geen vacatures af te wachten; U kunt in een open sollicitatie
Uzelf aanbieden: bij grote bedrijven, zoals Shell, Akzo, Philips, Elsevier, of bij banken verzekeringsmaatschappijen.
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een opleidingsinstituut, voor onder
andere diplomatieke functies:
Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’
's Gravenhage.
Aan dit instituut willen zij graag academisch geschoolden toelaten. Meestal worden
de deelnemers voor representatieve functies in diplomatieke dienst opgeleid (en
uitgezonden). De beheersing van de franse taal is daarbij een pré.
Om U tenslotte te laten kennismaken met de ‘harde’ realiteit laat ik hieronder enige
recente cijfers met aantallen werkzoekende academici volgen:
In juni 1983 bedroeg het aantal werkzoekende academici in Nederland 12.510
(9210 man, 3500 vr.).
In de provincie Utrecht was dat aantal 2025 totaal (in juni 1982 was dat aantal
1276).
Het aantal neerlandici, dat in Nederland juni 1983 werk zocht, was 332 (209 man,
123 vr.)
Voor de provinvie Utrecht was dat aantal 35 (15 man, 20 vr.)
Om U niet helemaal te ontmoedigen:
De medische faculteiten leveren vooral toekomstige artsen af: 1106 werkzoekende
artsen in Nederland per juni 1983 (774 man, 332 vr.)
Geschiedenis, wijsbegeerte, archeologie tesamen zorgden voor 609 werkzoekenden
per juni 1983 (480 man, 129 vr.) en pedagogie 606 (168 man, 438 vr.) werkzoekenden.
Deze aantallen hebben alleen betrekking op de arbeidszoekenden die bij het
Arbeidsbureau geregistreerd zijn.
In het volgend nummer van VOOYS hoopt de redactie dieper en concreter nog in
te gaan op de (on-)mogelijkheden in de beroepssfeer voor neerlandici.
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Op verschillende buurthuizen in Utrecht worden lees- en schrijflessen aan
volwassenen gegeven, meestal Nederlands voor buitenlandse werknemers.
Maar omdat de vraag onder Nederlanders naar een soortgelijke cursus
steeds groter werd, zijn er vijf buurthuizen die nu ook lessen organiseren
voor volwassen Nederlanders. Het buurthuis Oudwijk is er één van.
Vrijwillig(st)ers helpen ‘analfabeten’ aansluiting te krijgen bij een
samenleving die alleen uitgaat van geletterde mensen. Van alle
‘analfabeten’ in Nederland zijn er echter maar een paar die durven uitkomen
voor hun ‘gebrek aan kennis’.

Robert van 't Wout
Alfabetiseren
De schattingen lopen uiteen, maar meestal wordt er gesproken van ongeveer 400.000
analfabeten in Nederland, mensen die meer of minder moeite hebben met lezen en
schrijven. Een klein deel van die mensen heeft de stap genomen om opnieuw naar
school te gaan. De meesten echter leven door in een onwerkelijke wereld, een wereld
die ‘van A tot Z’ is opgebouwd uit tekst: straatnaamborden, gebruiksaanwijzingen,
rekeningen, ondertiteling op de televisie, maar ook theoretisch rij-examen, cursussen
op het werk, omscholing. Een analfabeet is voor honderd procent aangewezen op
iemand in de directe omgeving die alles kan uitleggen en voorlezen. Naast deze
vertrouwenspersoon wordt over het algemeen niemand ingelicht. Uit angst voor dom
versleten te worden, moet hij zich in alle mogelijke bochten wringen om niet ‘ontdekt’
te worden. ‘Sorry, ik heb m'n bril niet bij me’ is een hele bekende smoes. Als de
kinderen voorgelezen willen worden, krijg je: ‘Ik heb nu geen zin, ga maar slapen.’
Als de kinderen zelf al kunnen lezen wordt het helemaal moeilijk; helpen met
huiswerk of overhoren kan niet: ‘Ik heb het nu te druk, een andere keer misschien.’
Het gaat zelfs zo ver, dat sommigen nog smoesjes verzinnen om te verhullen dat ze
naar een alfabetiseringscursus gaan.
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Ervaringsleer
Monique van der Linden is begeleidster van een alfabetiseringsgroep van het buurthuis
Oudwijk. Momenteel worden de lessen trouwens gegeven op Palmstraat 22, de
voormalige huisvesting van de School voor journalistiek. Monique van der Linden
studeert geschiedenis in Utrecht. Ze wil mensen weerbaar maken tegen het
nachtsmiddel ‘taal’, in een samenleving waarin lezen en schrijven van levensbelang
is geworden. Mensen helpen die het tempo van de veel te grote lagere-schoolklassen
niet hebben kunnen bijhouden. Het is met de gelijkheid van onderwijs nog niet zo
best. De leerplichtwet heeft niet zoveel uitgehaald. Als je twee keer bent blijven
zitten, ben je al veertien jaar als je van de lagere-school afkomt. In de twee jaar die
je daarna nog naar school moet, kun je dan niet veel meer leren, vooral als je toch al
achterop was.
Alle cursisten in de groep van Monique hebben ooit op school gezeten: ‘Toen ze
met de cursus begonnen, dachten ze dat ze helemaal niets konden. Maar na de eerste
paar weken blijkt dat er toch nog wel iets is blijven hangen. Die snelle vooruitgang
geeft erg veel zelfvertrouwen. Daarna wordt het moeilijker, omdat de ontwikkeling
dan minder snel gaat. Toch houden ze vol met een enorme inzet.’
Het zelfvertrouwen van de cursisten vasthouden is erg belangrijk bij alfabetiseren.
Om de cursisten geïnteresseerd te houden voor de stof, wordt al het lesmateriaal
aangepast aan de directe leefomgeving van elke cursist afzonderlijk. Al het materiaal
gaat over dingen waar ze zelf mee bezig zijn. ‘Werken vanuit de werkelijkheid van
de cursist’. De methode is gebaseerd op Freire, die in Zuid-Amerika
alfabetiseringscursussen begeleidt. Leidraad voor de begeleiders op Oudwijk is een
boek van Riet Hammen-Poldermans: Leren lezen en schrijven uit eigen ervaring,
theorie- en praktijkboek voor taalcursussen (Stichting SVE, Amersfoort, 1981).
Monique heeft goede ervaring met de methode: ‘Het boeit de cursisten meer dan
een dom oefeningetje. Ze blijven veel gemakkelijker geconcentreerd. De “les” begint
gewoonlijk met een gesprekje over een onderwerp dat ze zelf gekozen hebben. Dat
kan gaan over hun werk, hun familie, over gezondheid of werkloosheid. Dat heeft
natuurlijk wel tot gevolg dat al het lesmateriaal door onszelf gemaakt wordt. Elke
week bedenken we oefeningen die het beste bij het thema passen.’
‘De cursisten willen het liefst handgeschreven oefeningen. Getypte dingen kunnen
ze al wel lezen. Maar het meest komen ze in aanraking met hand-
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geschreven dingen, en die letters zien er heel anders uit. Dus schrijven we het meeste
met de hand.’

Typen is meer lezen dan schrijven
‘Het grootste probleem ligt bij het aaneenrijgen van letters tot een woord. Als je
eenmaal de klankwaarde van de letters kent, wil dat nog niet zeggen dat je kunt lezen.
Het samenvoegen van klanken tot een woord eist een bepaald abstractieniveau. naar
ook het omgekeerde: het besef dat een woord is onder te verdelen in klanken moet
worden aangeleerd. Als je een kind vraagt uit welke klanken het woord “school” is
opgebouwd, zal het waarschijnlijk antwoorden: uit de klank “school”. Het woord
“schoolboek” is dan opgebouwd uit de klanken “school” en “boek”. Dat
abstractieniveau bereiken is het allermoeilijkste in het begin.
Als het lezen beter gaat, gaat het typen ook vrij snel. Typen is meer het herkennen
van lettertekens dan het produceren ervan; typen is eigenlijk meer lezen dan schrijven.’

Onzekere toekomst
Zolang er steeds minder geld te besteden is, zal ook de mogelijkheid tot het geven
van alfabetiseringscursussen op grote schaal een probleem blijven. Want in deze tijd
is het steeds moeilijker subsidie te krijgen. Bij een succesvolle wervingscampagne
zou de stroom van cursisten veel groter zijn dan ooit verwerkt zou kunnen worden
op dit niveau. Zonder geld kan het probleem niet worden opgelost. Want de enige
manier om de slachtoffers van de veel te grote klassen van vroeger te helpen, is met
hele kleine groepjes helemaal opnieuw te beginnen. Het maximaal toelaatbare aantal
cursisten per begeleid(st)er is in de praktijk op drie bepaald. Grotere groepen hebben
geen zin.
Maar de bezuinigingen snijden aan twee kanten. De klassen op lagere scholen
worden weer groter, het aantal leraren wordt verkleind. De grootste oorzaak van
analfabetisme, veel te grote klassen en te weinig individuele aandacht, is niet
weggenomen. De bezuinigingen op het lagere-school-onderwijs enerzijds en die op
bijscholing van volwassenen anderszijds geven het ambitieuze alfabetiseringsproject
wel een heel onzekere toekomst.
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Robert van 't Wout
Inspraak blijft achterwege: Brinkman begrijpt analfabeten niet
Deze maand wordt in de Tweede Kamer een notitie van minister Brinkman
behandeld. De bewindsman wil komen tot een ‘harmonisatie van de
volwassenen-educatie’. Zijn plannen houden in, dat voortaan alleen
werkloze leraren en sociaal-academici mogen alfabetiseren, lesgeven aan
analfabeten. Bovendien wil hij, dat de groepen vergroot worden tot klassen.
Met dit voornemen zal hij echter het probleem van analfabetisme in
Nederland alleen maar vergroten: de paar analfabeten die naar een cursus
dúrfden gaan, zullen in het vervolg thuis blijven.
Kort geleden, op 5 september van dit jaar, heeft minister Brinkman van WVC
(Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) aan de Tweede Kamer een notitie voorgelegd,
waarin hij zijn plannen voor de volwassenen-educatie heeft neergelegd. Het papier
heet: ‘Hoofdlijnennotitie basiseducatie’. Er valt in te lezen hoe hij wil komen tot een
harmonisatie van alle vormen van volwassenenonderwijs. Hij had het geluk, dat de
‘Open school’ en de ‘Beroepskwalificerende educatie’ al op een zelfde lijn zaten.
Hij kon zich voornamelijk werpen op alfabetiseringscursussen en andere lespraktijken
die door vrijwilligers worden begeleid. Zijn uiteindelijke plannen geven echter blijk
van veel te weinig kennis van de problematiek die lesgeven aan analfabeten met zich
mee brengt.

De standpunten
Eenvoudig weergegeven komen de plannen van de minister neer op het volgende
- begeleiders moeten DIPLOMA'S hebben; ze moeten afgestudeerd leraar of
sociaal-academicus zijn.
- groepen moeten ACHT cursisten tellen pér begeleid(st)er.
- de WET bepaalt hoelang je de cursus mag volgen (hoelang precies is nog niet
bekend, maar er wordt gedacht aan twee
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jaar).
- er komt niet al te veel GELD beschikbaar (hoeveel dan wél is nog niet bekend).
In januari van dit jaar hadden verschillende alfabetiseringsgroepen, begeleiders én
cursisten, al heel andere standpunten bepaald in een landelijke ‘Diskussieronde Beleid
Alfabetisering’:
- belangrijker dan opleidingseisen zijn eisen in termen van HOUDING en
VAARDIGHEDEN, het project moet zelf bepalen wie goede begeleiders zijn.
- begeleiders moeten ERVARINGSLEER kunnen hanteren.
- DRIE cursisten per begeleid(st)er is het maximaal toelaatbare, om tot een flexibel
geheel te komen.
- cursisten moeten ZELF uit kunnen maken hoelang ze aan de cursus willen
deelnemen.
- er moet MEER GELD beschikbaar komen om les te kunnen geven aan meer
mensen: LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN IS EEN RECHT EN GEEN
VOORRECHT.
De plannen van de minister zijn maar op één manier te verklaren: hij heeft niet
geluisterd, niet eens gevraagd naar de mening van hen die al jaren ervaring hebben
met alfabetiseren: cursusleiders, maar vooral cursisten.

Protest
Groepen uit het hele land komen in opstand tegen het voorstel van Brinkman De
groep van buurthuis Oudwijk zal het eerste protest laten horen tijdens een bezoek
van Brinkman aan Utrecht. De minister komt eigenlijk alleen maar naar Utrecht om
te kijken hoe hier de betaling van vrijwilligers is geregeld.
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Dan zal hij ook een bezoek brengen aan de groep van Oudwijk. In plaats van met de
financiële zaken zal hij kennis moeten maken met de eigenlijke problematiek rond
het lesgeven aan analfabeten. De analfabeten die deelnemen aan de cursus zullen de
bewindsman in duidelijke taal laten horen dat zijn plannen niet zullen werken:
- met één begeleider op acht mensen wordt het weer net als vroeger op school:
één programma in één tempo. Er is geen tijd meer voor onderling contact.
- begeleiders die een diploma hebben hoeven helemaal niet goed te zijn. Ze zijn
misschien schools en moeten nog ingewerkt worden ook.
- iedereen leert in een ander tempo en je moet dus zelf kunnen bepalen hoelang
je over de cursus wilt doen.

Deze maand is er ook een landelijke actiedag. In Delft is er dan een hele dag film,
toneel, maar vooral protest tegen de nieuwe plannen van Brinkman. Uit het hele land
komen analfabeten en begeleiders praten over hun toekomst. Voorlopig zouden de
protesten trouwens gericht moeten worden aan het ministerie van WVC. Zodra echter
de harmonisatie een feit is valt de hele problematiek onder het ministerie van
Onderwijs. De beslissing over het voorstel wordt in november verwacht.

Einde
De cursísten hebben tot nu toe bepaald hoe hun lesprogramma eruit zag. Zij hebben
ook bepaald dat ze niet met meer dan drie cursisten tegelijk konden werken, omdat
anders de individuele aandacht verloren zou gaan: de belang rijkste oorzaak van hun
achterstand. Als straks niet alleen de klassen op lagere scholen groter blijken, maar
ook de lessen voor volwassen ‘analfabeten’ klassikaal gaan worden, dan zullen de
meeste mensen die de moeilijke stap hebben genomen weer naar school te gaan, niet
meer terugkomen. De analfabeten die tot nu toe zijn weggebleven op de cursussen
zullen al wel helemaal niet meer toekomen aan het stukje recht dat in deze tijd zo
vanzelfsprekend gevonden wordt.
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Ronald Tebra
Ontwikkeling taalgevoel is het belangrijkste
Taalbeheersing, zo blijkt uit de syllabus Beroepsorientatie, leidt op tot
communicatie-deskundige. Deze kreet geeft ruimte aan de meest wilde speculaties
omtrent het uiteindelijke werkterrein van een dergelijke deskundige. Zelfs een
‘redacteur van examens’ of nog mooier een ‘toetsontwikkelaar’ zou daar wellicht
binnen kunnen vallen. Of de in de syllabus Beroepsorientatie genoemde opleiding
tot communicatie-deskundige ook daadwerkelijk opleidt tot toetsontwikkelaar is het
onderwerp van het volgende interview.
Pieter van der Zwaag is redacteur van examens bij Stichting ßeta in Lelystad. ßeta
staat voor Bureau Examens Tests en Adviezen. Deze stichting is de niet gesubsidieerde
pendant van het CITO. Het voornaamste werk bestaat uit het samenstellen en
organiseren van tentamens en examens voor onder andere het Brugdiploma
Verplegende Beroepen, de opleidingsinstituten IVIO, PBNA, LOI, de
verpleegstersopleiding, de Koninklijke Marine en de opleiding tot
schoonheidsspecialistes STIVAS.
De taak van Pieter van der Zwaag is het rediqeren van ruwe kopij naar bruikbare
multiple-choice examenopgaven. Daarnaast verzorgt hij het contact met de auteurs
en de opdrachtgevers, in casu de examencommissies.
Zijn werk omschrijft hij zelf als:
‘Iets wat ruw is, de kopij, fijn maken. De kick hierbij is dat het werk meestal qua
vormgeving als puin binnenkomt maar dat het de deur uitgaat
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in een vorm waarbij de uiterlijke vorm aangepast is aan de inhoud. De auteur levert
de inhoud, het idee, voor de vraag en mijn werk is dus het aanpassen van de vorm
aan de inhoud. Deze vorm ligt grotendeels vast, de zogenaamde ßeta-stijl.
Het begrip ßeta-stijl moet gezien worden als een set voorschriften waar een
multiple-choice vraag wat de vorm betreft aan moet voldoen wil hij naar onze mening
acceptabel zijn voor onze afnemers. Mijn werk is dus puur productief. In feite komt
het er op neer dat ik als een soort trechter fungeer met de ßeta-stijl als instrument.
Per dag passeert op die manier één examen van 50 vragen deze trechter. In totaal
zijn dat ± 130 toetsen per jaar.
Verder moet ik er voor zorgen dat de examens representatief zijn. Dat wil zeggen,
dat alle vragen die gesteld kunnen worden over een bepaalde stof ook gesteld worden.
De examens moeten qua inhoud voldoen aan de eisen van de examencommissie.
Uit het trechterprincipe, het hanteren van de ßeta-stijl, blijkt al dat er van eigen
creativiteit weinig sprake is. Je redigeert slechts andermans werk.
Dit heeft tevens consequenties voor de opleiding die iemand zou moeten hebben
voor het werk als redacteur. Het allerbelangrijkste is het taalgevoel. Zonder een goed
taalgevoel is dit werk niet te doen. Maar een opleiding puur gericht op het ontwikkelen
van taalgevoel bestaat niet.
Een modelopleiding zou er volgens Pieter uit moeten zien als:
‘Een opleiding gericht op taal, waarbij Middeleeuwse of Renaissance
letterkunde of taalkunde niet belangrijk is. Wel belangrijk is, om te
beginnen, een opleiding in de hedendaagse taalkunde. Het leert de
doorzichtigheid van een taal zien. Zonder die grammatica later exact te
kunnen reproduceren geeft het een gevoelsmatig inzicht in de taal. Verder
is het van belang veel gelezen te hebben, moderne letterkunde dus, alweer
om het taalgevoel te stimuleren. Uiteraard zijn toetstechniek,
vergadertechniek, het leren onderkennen van de aard van een tekst (creatief,
vraagstellend, persuasief) en ontwikkelingspsychologie met het oog op de
taalverwerving, belangrijke vakken.
Het allerbelangrijkste is echter de ervaring. Alleen daarmee kan men het
al aanwezige taalgevoel verder ontwikkelen.’
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Deze schets van een model opleiding lijkt in grote lijnen op de opleiding die de
afdeling Taalbeheersing verzorgt. ‘Redacteur van examens’ is blijkbaar een van de
vele invullingen van het beroep ‘communicatiedeskundige’. Als Taalbeheersing het
medium examen of toets tot een hoge vorm van communicatie zou weten te maken
is een ‘communicatiedeskundige’ zeer zeker op zijn plaats op de afdeling
Toetsontwikkeling.
Voor toekomstige afstuderenden in de richting taalbeheersing: naast CITO en ßeta
zijn er tal van bedrijven en grote instellingen (PTT bijvoorbeeld) die een eigen
afdeling opleidingen en daarmee samenhangend toetsontwikkeling hebben.
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Far Wevers
Een onverwachte wending in het leven van twee neerlandici of het
‘alpenjagerslied’
Sinds kort zijn twee neerlandici de nieuwe eigenaren van boekenantiquariaat
Hinderickx & Winderickx. De winkel is op nummer 15 in de Herenstraat gevestigd.
René Hesselink is zesde-jaars en in de doctoraalfase. Hans Engberts is extraneus
kandidaats-student. Beiden studeren Nederlands.
Zij hadden al lang belangstelling voor tweedehands boeken, wat resulteerde in
een aardige verzameling. Zij bezochten de boekhandel in de Herenstraat regelmatig
en leerden de vorige eigenaar kennen. Toevallig kwam het ter sprake, dat hij andere
plannen had en de boekhandel graag wilde verkopen.
De twee neerlandici grepen de kans, toen bleek dat ze via particuliere geldleningen
het benodigde geld bijeen konden krijgen.
Met hun studie hadden zij geen duidelijke plannen. Ze wisten wel dat ze geen
leraar wilden worden en geen ‘serieus’ beroep in het bedrijfsleven of aan een
universiteit wilden uitoefenen. ‘Eigen baas, met volle verantwoordelijkheid en een
dagindeling naar eigen wens in een branche die ons interesseert.’
In onderling overleg regelen ze de werktijden, die kunnen variëren al naar gelang
bijvoorbeeld de studie dat noodzakelijk maakt.
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Hun boeken betrekken ze voornamelijk van particulieren. Vanzelfsprekend maken
de financiële middelen en de ruimte een selectie nodig. De boeken die aangeboden
worden moeten ‘uit het oogpunt van literatuur interessant zijn’ en tot bepaalde
disciplines behoren, zoals literatuur over bepaalde onderwerpen, verzamelingen van
bepaalde schrijvers, vertaalde en onvertaalde romans. Van studieboeken wordt alleen
de Nederlandse taal- en letterkunde aangeboden.
Er zijn afdelingen over mystiek, occultisme, kunst, filosofie, geschiedenis,
feminisme, enzovoorts.
Een redelijke omloopsnelheid moet ervoor zorgen, dat er geen ‘verstoffing’ in de
winkelvoorraad optreedt. Zij hopen dit te bereiken met een aanbod van veel ‘goede’
boeken. Wat zij daaronder verstaan, kan men in de winkel gaan zien. Voor de helft
van de prijs kunt U daar een paper-back aanschaffen. Een ingebonden boek is iets
hoger in prijs. Voor antiquarische boeken hangt de prijs af van de zeldzaamheid en
de kwaliteit. af van de zeldzaamheid en de kwaliteit.
De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag 10.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
donderdag tot 21.00 uur.
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Peter Bosma
Nooit meer lachen
Hermans is in opspraak, en terecht. Het oordeel over de persoon en politiek van de
schrijver kan (of moet?) echter los staan van het oordeel over het werk.
Ik las Nooit meer slapen ver voor de Zuid-Afrika rel, en ver na de Groningse Onder
professoren rel (in die tijd was wel elk artikel van Hermans in het CS van
NRC/Handelsblad een kleine rel - een prestatie op zich - maar die volgde ik niet
wegens vergaande onleesbaarheid). Ik heb de roman twee keer gelezen: als naïeve
scholier was het boek prachtig, als literatuurstudent was het boek irritant, en er maakte
zich na afloop een woede van mij meester, die ik hier van me af tracht te schrijven.
(Terloopse vragen: Is het oordeel van een literatuurstudent bedorven door
analyse-theorie? en: Is niet elk boek dat een hevige emotie weet op te roepen bij de
lezer een meesterwerk?)
Verbaasd constateer ik dat de pers, de literatuurwetenschap en scholieren het boek
bloedserieus nemen, terwijl het voor mij een geslaagde parodie is op de literaire
conventies en Freudverzopenheid van onze tijd, alsmede een botte herhaling van
bekende Hermans-motieven. Dit resulteert in drie tussenkopjes.

1) De literaire conventies
Sinds Ulysses is de verschijning van de onbetrouwbare verteller gemeengoed
geworden in de Westerse literatuur. In 1966 kan men hem al tot de cliché's rekenen.
Ook het gebruik van de tegenwoordige tijd in plaats van de verleden tijd is een
modeverschijnsel, geïnaugureerd door de populaire roman Houtekiet van Walschap
(1939).
Een derde literaire conventie is het gebruik van verhaal motieven. Sinds de studie
van W. Blok (Verhaal en lezer, 1960) is een complex motievenweef-
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sel het criterium voor een goede, literaire roman. Nooit meer slapen kent een zeer
doorzichtige motievenconstructie. Om niet de lijn van het betoog kwijt te raken volgt
hier een beperkt aantal voorbeelden:
De onbenulligheid van de vader van Alfred wordt door een simpel
foto-motief benadrukt: op de groepsfoto van het congres is de vader de
enige die geen naamsvermelding heeft. Dit heeft een parallel in de foto
die Arne, de Noorse student, maakt van de expeditie. Ook Arne staat niet
op de groepsfoto, ook hij geen naamsvermelding, ook hij komt om het
leven.
Een andere parallel: Alfred maakt een val van een steen, verwondt zich,
maar valt riet dood. Het is een repliek (= antwoord en copie) van de fatale
val van de vader. Alfred heeft de geest van zijn vader overwonnen. Een
nieuw leven is begonnen sinds hij in het bergmeer, symbool voor
vruchtwater, eventueel oerzee, heeft gezwommen. Hij zocht meteorieten
... maar vond zichzelf!
Bij thuiskomst krijgt hij manchetknopen van halve meteorieten, die zijn
vader nog gekocht had, omdat hij als zesjarige al graag meteorieten wilde
hebben. Zijn jeugdwens, zijn bewijsmateriaal, maar ook de geest van zijn
vader liggen prachtig symbolisch in diggels.
Anders gezegd: Alfred beseft dat hij een duplicaat dreigt te worden van
zijn vader. Hij had steeds een dominerend voorbeeld waaraan hij zich
diende te spiegelen. Met de zwempartij doorbreekt hij de spiegeling: het
strakke water rimpelt, de spiegel is kapot.
Alfred spiegelt zich ook aan Arne. Deze neurose raakt hij kwijt als zijn
kompas tussen de rotsen valt. Dit is uiteraard een symbool voor verlies
van oriëntatie, maar een kompas heeft ook een spiegel, wat Hermans zeer
expliciet vertelt om het de exegeten niet te moeilijk te maken.
Is een roman een parodie als er bepaalde literaire conventies in zijn aan te wijzen?
Neen. Toch is Nooit meer slapen een parodie omdat de verteltechnieken (virtuoos)
tot de grens var het overdrevene gebruikt worden en omdat de schrijver Hermans
zich constant tussen en op de regels laat zien. De schrijver staat niet meer tussen de
coulissen, maar duikt te pas en te onpas uit het souffleurshok op. Het is een (tamelijk)
subtiel spel met cliché's wat hier gespeeld wordt. Een lompe parodie zou nog een
andere literaire mode, de verstrengeling van tijdniveaus, tot in het absurde doorvoeren.
Hermans gebruikt in plaats hiervan een vrijwel chronologische tijdsvolgorde, waardoor
het verhaal een authentiek reisverslag gaat lijken dat serieus bedoeld is. Dit is
geenszins het geval. Het is een meeslepend lezersbedrog, een blijkbaar effectieve
versluiering van ironie.

2) Aartsvader freud
Hermans presenteert een pararoïde jongeman, die een Aeneas-vadercomplex
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heeft: hij torst de geest van zijn vader op zijn rug.
Hier wordt een semi Oidipous-moedercomplex aan toegevoegd, (wellicht beter
een Dido-complex te noemen): de wellustige Amerikaanse vrouw is net als zijn
moeder recensente. De Amerikaanse is bovendien muziekrecensente, waardoor ze
ook onderdeel wordt van het voor Alfred onbereikbare ideaal: de muziek, die voor
hem altijd in Carthago zal blijven, want hij moet zelf Rome stichten en roem vergaren.
Het verlangen van Alfred om fluitist te worden geeft een ironisch contrast bij zijn
sexuele indolentie in net front van de rijpe dame-met-grote-gulp.

3) Zinloos leven
Ondanks het gebruik van een onbetrouwbare verteller (Alfred) is de auctoriale
vertelinstantie-Hermans zeer dominant aanwezig. Hij dramt zijn borreltafelprietpraat
er tussen alle regels in.
De belangrijkste sententie in de roman is dat de mens zal ondergaan door zijn
overbodigheid. Dit wordt ad absurdum herhaald. De wetenschap is exemplarisch
voor deze zinloze wereld.
Alfred studeert een verouderde wetenschap (geologie), en onderzoekt tevergeefs
het bewijs voor een hypothese, die zonder hem bewezen wordt. De zinloosheid wordt
nog eens aangezet door exempelen van hunnebedbouwers, mensenoffers bij Azteken,
Don Quichotte, leraar Grieks.

Cocktail
Bij het literatuuronderzoek, bij een bespreking en zelfs bij het lezen van Nooit meer
slapen moet men letten op verscholen booby-traps. Eén is al erg duidelijk: de
hoofdstrekking van deze roman is dat het leven zinloos is. Het interpreteren,
bespreken, lezen van romans dus ook. Deze boodschap, gebracht met het vuur van
een Bijbel-colporteur is blijkbaar niet goed doorgedrongen.
Een tweede, meer verborgen valkuil is het cocktail-karakter van deze roman, dat
ik hierboven heb willen aanduiden. De lezer wordt een hutspot met kliekjes
psycho-analyse en literaire modes en platitudes in schertsverpakking geserveerd.
Wanneer men op deze minachtende ironie geen acht slaat en heel serieus gaat lezen,
heeft men de strekking van het boek gemist.
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Een vereniging Mediëvistiek in oprichting
Een paar studenten met als hoofdvak Middelnederlandse letterkunde hebben het plan
opgevat een ‘vereniging’ op te richten. De bedoeling van deze vereniging zou zijn:
het organiseren van interdisciplinaire lezingen, excursies, bijeenkomsten, discussies,
etcetera voor iedereen in de faculteit der letteren. Hieronder vallen dus ook mensen
met een ander hoofdvak dan Middelnederlandse letterkunde. Graag zouden we eerst
willen weten of er voor een dergelijk initiatief belangstelling bestaat. Wil je daarom
de volgende vragen beantwoorden?
a) In principe wil ik deelnemen aan de
activiteiten die door de vereniging
georganiseerd zullen worden.

ja/nee

b) Ik wil helpen de vereniging op poten ja/nee
te zetten.
Als je op één of allebei de vragen ‘ja’ hebt geantwoord, wil je dan, in verband met
het toezenden van eventuele informatie, hieronder naam, adres en studierichting
invullen?
Naam:
Adres (+ postcode):
Telefoon:
Studierichting:
Wil je dit formulier als je het hebt ingevuld in het postvakje van Sanne Terlouw
leggen, of opsturen naar Sanne Terlouw, p/a Instituut De Vooys, Padualaan 14,
Postbus 80.091, 3508 TB Utrecht. Hartelijk dank.
Dini Hogenelst (tel. 030-322338)
Martine Letterie (tel. 05352-2697)
Sanne Terlouw (tel. 030-712229)
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Sanne Terlouw
In de dop
Een vereniging Mediëvistiek in oprichting
Vorige maand zijn voor het eerst een stuk of tien studenten bij elkaar gekomen die
hun belangstelling voor de Middeleeuwen gemeenschappelijk hebben. Er is besloten
een vereniging op te richten met als doelstelling contacten te leggen (of aan te halen)
tussen studenten uit de hele faculteit, die deze interesse ook hebben. Zo'n vereniging
zou lezingen, excursies, etc. organiseren, maar ook minder formele bijeenkomsten
(borrels, feesten). Er wordt bijvoorbeeld over gedacht om als eerste
kennismakingsbijeenkomst een Middeleeuwse maaltijd te verzorgen zodat de
belangstellenden op informele wijze kennis kunnen maken.
Nadrukkelijk proberen wij ook studenten van buiten de vakgroep Nederlands te
benaderen. Contacten tussen studenten van verschillende richtingen kunnen leuk en
nuttig zijn. Er zouden later werkgroepjes opgericht kunnen worden die zich bewegen
in het grensgebied tussen Mediëvistiek en ontspanning. Ook eerste- en tweedejaars
studenten zijn van harte welkom.
Op het inlegvel dat in deze VOOYS zit vragen wij wie belangstelling heeft om aan
de activiteiten of de organisatie van de vereniging deel te nemen. Behalve dat zouden
wij graag willen weten of er iemand is die ons kan helpen aan een - niet te kleine ruimte waarin de activiteiten zullen kunnen plaatsvinden.
Voorlopig is er nog niet veel van de plannen gerealiseerd, maar het enthousiasme is
er. Als je ideeën, wensen of kritiek hebt, wil je die dan in mijn postvakje leggen? Bij
voorbaat hartelijk dank en hopelijk tot ziens op de eerste bijeenkomst.
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W.P. Gerritsen
Een middelnederlands gedicht van C.A. van Haeringen
Met het overlijden van Prof. Dr. C.B. van Haeringen op 21 juni 1983, kort na zijn
eenennegentigste verjaardag, heeft de neerlandistiek een van haar markantste
beoefenaars verloren. Zijn activiteit als taalkundige overspande meer dan zeven
decenniën. Als Leids student, ingeschreven sinds 1910, had hij college gelopen bij
J. Verdam en C.C. Uhlenbeck; na een studieverblijf in Kopenhagen en Uppsala was
hij in 1913 gepromoveerd bij N. van Wijk. Al spoedig werd hij bij de opleiding van
neerlandici betrokken, toen C.G.N. de Vooys hem in 1921 uitnodigde, mee te werken
aan de Utrechtse M.O.- cursus. Zijn vooraanstaande positie in het vak, voorgoed
gevestigd door de verschijning, in 1936, van zijn Supplement op het Etymologisch
woordenboek der Nederlandsche taal van Franck en Van Wijk, vond erkenning in
zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Toen De Vooys in 1946 afscheid nam als hoogleraar in de Nederlandse taalen
letterkunde te Utrecht, werden Van Haeringen voor de taalkunde en W.A.P. Smit
voor de letterkunde tot zijn opvolgers benoemd.
Tijdens zijn professoraat heeft Van Haeringen zijn indrukwekkende produktiviteit
weten te handhaven. Daarvan getuigen onder meer de bundel Gramarie, een keuze
uit het werk van zijn hoogleraarstijd, die hem bij zijn afscheid in 1962 werd
aangeboden, en talrijke bijdragen aan De nieuwe taalgids, het tijdschrift dat hij van
1946 tot 1969 als redacteur heeft gediend. Als
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voorzitter van de Nederlandse delegatie in de Nederlands- Belgische
spellingcommissie, die in 1954 de Woordenlijst van de Nederlandse taal uitgaf - het
bekende ‘Groene boekje’ - werd Van Haeringen ook ver buiten de vakkringen bekend.
Hoewel hij er uitdrukkelijk niet naar streefde, een school te vormen, zijn onder zijn
leiding verscheidene proefschriften tot stand gekomen, waarvan hij de auteurs - ik
noem slechts de namen van P.C. Paardekooper, H.F.A. van der Lubbe, O.F.M. en
L. Koelmans - grote vrijheid gunde om in grammaticis hun eigen weg te zoeken. In
1956, toen de Nederlandse leeszaal aan de Drift eindelijk vervangen werd door een
iets ruimere behuizing op een zolderverdieping aan de Biltstraat, heeft Van Haeringen
samen met zijn collega Smit aan de wieg van het Instituut De Vooys gestaan. In 1962
ging zijn emeritaat in, zodat hij zich geheel aan wetenschappelijk werk kon wijden.
Tot het laatst toe bleef hij onvermoeibaar bezig, ook toen zijn ziekte hem het schrijven
fysiek bijna onmogelijk had gemaakt. Zijn laatste publikatie is verschenen in het
maartnummer van de 75ste jaargang (1982) van De nieuwe taalgids, zestig jaar na
het artikel ‘Over verschrijvingen’ dat in jaargang 15 (1921) zijn eerste bijdrage aan
het tijdschrift was geweest.
Een opsomming van biografische feiten doet geen recht aan de gecompliceerde
persoonlijkheid die Van Haeringen geweest is. Als studenten voelden
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wij ons evenzeer geïmponeerd door zijn geleerdheid als door de relativerende wijze
waarop hij over het vak en zijn rol daarin placht te spreken. Zijn oprechte
belangstelling voor ons wel en wee bleef meestal verhuld onder de wat aarzelende
afstandelijkheid en de (soms ook gespeelde) onzekerheid die zijn houding tegenover
ons kenmerkten. Was dit toe te schrijven aan een soort gêne om zijn gevoelens te
laten blijken? Maar onder die bedachtzame hoffelijkheid kon zich ook ironie
verbergen. De wijze waarop hij bij tentamens een volstrekt onzinnig antwoord serieus
scheen te nemen, kon bepaald verraderlijk zijn. Wij wisten dat hij ons graag mocht,
maar ook dat hij ons doorhad... Zijn gevoel voor humor kon zich op een bijna
kwajongensachtige wijze uiten. Toen zijn studenten hem bij zijn afscheid hadden
gehuldigd, konden zijn kinderen hem er slechts met moeite van weerhouden, in zijn
dankwoord het volgende Catsiaanse rijm te vervlechten:
Het is van outs geseyt, en menichmael gesproken:
Hoe ouder dat men wert, des meer men wert vernoken.

‘Ik dacht dat het er als sterk werkwoord nog wel mee doorkon’, vertrouwde hij mij
later toe, ‘en dat “des meer” is misschien toch niet ongeestig’.
‘Misschien toch niet ongeestig’ - diezelfde kwalificatie heb ik Van Haeringen
horen bezigen van de Middelnederlandse gedichten die hem bij gelegenheid uit de
pen vloeiden. Met het maken van dergelijke pastiches zette hij een traditie voort die
tot Hoffmann von Fallersleben teruggaat; ook van filologen als Van Vloten, Verwijs,
Verdam en De Vreese zijn Middelnederlandse gedichten bekend. Kunstzinnige
pretenties hebben deze verzen zelden, maar kunstig, in de oude betekenis van het
woord, zijn zij vaak wèl, geestrijke bijprodukten van het spel met taal- en stijlvormen
dat aan het bedrijven van filologie inherent is. Van Haeringens
‘Neomiddelnederlandse’ gedichten tonen niet alleen zijn grondige kennis van de taal,
maar ook zijn vormbeheersing, zijn gevoel voor stijl, zijn humor. Dank zij de
vriendelijke toestemming van zijn vrouw kan ik dit hieronder met een voorbeeld
illustreren.
Het hier uitgegeven gedicht is ontstaan op de dag na het afscheid waarover ik
zojuist heb gesproken. De studievereniging De Tafelronde had Van Haeringen
gehuldigd met een opvoering van Lanseloet van Denemerken, die een succes was
geworden, maar een diepe bres in de kas had geslagen. De penningmeester, Lindeman,
moet daarover zijn nood hebben geklaagd bij Van Haeringen, waarop deze een kleine
inzameling organiseerde onder de
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C.B. van Haeringen

toen vijf leden tellende wetenschappelijke staf van het Instituut. Verdere toelichting
heeft het gedicht mijns inziens niet van node. Ik geef het hier uit naar de autograaf,
die is overgeleverd op een ongelinieerd folioblad, waarop behalve het gedicht en het
onderschrift in de hand van Van Haeringen (in blauwe inkt) ook nog twee andere
handen zijn te onderscheiden. In de linkerbovenhoek ziet men enkele penneprobeersels
in zwarte inkt, waarschijnlijk afkomstig van L. Koelmans, die het in het onderschrift
vermelde gekalligrafeerde afschrift heeft vervaardigd; in de rechterbovenhoek heeft
Van Haeringen in potlood een voorstel genoteerd omtrent de bijdragen aan de collecte;
in een alternatief voorstel, in rode ballpoint en inkt, herken ik mijn eigen kriebel
pootje. Het manuscript van het gedicht bevat een aantal verbeteringen. Enkele daarvan
zijn in inkt in de tekst aangebracht; elders heeft Van Haeringen een tekstgedeelte
tussen teksthaken geplaatst en doorgehaald om in de marge, eveneens tussen haken,
in potlood een variant te noteren; soms is het alternatief later weer verworpen. Voor
belangstellenden voeg ik onder de uitgegeven tekst enkele manuscriptologische
aantekeningen toe. Van Haeringens varianten laten zien hoeveel zorg hij ook aan
deze tekst, een kleinigheid onder zijn geschriften, heeft besteed.
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1 Lindeman hiet een joghedlijc clerc,
Dien was betrouwet een misselijc werc:
Te draghene der Tafelronden borse.
Dat brochten in menegherande porse.
5 Die borse woech, sijt seker das,
Hem swaerre, alsi ledich was,
Dan alsi was van ghelde versien.
Dannes niet te verstane indien,
Dat ene ledighe borse mere weghet,
10 Nemaer die sorghen die hi dreghet
Die uter ledighen borse ghelden sal
Der Tafelronden feesten al,
Si brochten den clerc in swaren druc
Ende dicken verdorven sijn gheluc.
15 Eens als hi dus in drucke ghinc,
So claghede die goede jonghelinc,
Die was in pinen toter doot,
Enen ouden manne sine noot.
Die hevet die commerlike woort
20 Met groter compassien aneghehoort
Ende ene nacht daeromme ghewaket.
Des morghens vroe so es hi gheraket
Tenen wisen ende bedochten rade.
Nu hoort wat die listighe oude dade:
25 Hi mommede hem alse een bedelare
Ende ghinc al omme harentare,
Segghende met valscen smekenden monde,
Dat hi niet langhere leven en conde,
Ten ware hem dese hulpe ghesciede,
30 Dat enighe goede ende rike liede
Hem gaven des hi ghelden mochte
Enen woekerare diene wredelijc sochte.
Dus hevet die oude loghenare
- Hi en was te waren gheen bedelare,
35 Al ghinc hi alse een aerminc omme! Ghesamelet ene goede somme,
Daermede hi te Lindemanne ghinc
Ende gafse dien trouwen jonghelinc.
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[Onderschrift]
‘Ghemaket’ 31 mei 1962, de dag na de Lanceloet-afscheidsavond Er was een
tekort in de kas van f100,- wegens een beneden de verwachting gebleven aantal
deelnemers aan een excursie op 25 mei 1962 naar Leiden
Aan het bestuur van de Tafelronde (met de ‘goede somme’) overhandigd in
prachtige mediaevaalletter (door Koelmans gekalligrafeerd) 6 juni 1962.
C.B. van Haeringen

Aantekeningen
1 joghedlijc: verbeterd uit joghedich 2 Dien: verbeterd uit Hem; misselijc: in rode
ballpoint door W.P. Gerritsen boven het doorgehaalde woord sonderlinc geschreven
(blijkbaar heb ik V.H. indertijd een variant voorgesteld, die hij heeft aanvaard) 3
borse: verb. uit borsse 4 porse: verb. uit porsse 5 borse: verb. uit borsse 6 swaerre:
toegevoegd boven het doorgehaalde woord mere; na alsi een doorgehaald woord van
twee letters (so?) 9 borse: verb. uit borsse 11 ledighen: doorgehaald en tussen
teksthaken geplaatst; in de linkermarge, gevolgd door het woord weg; deze variant
is vervolgens weer weggestreept en de doorhaling van ledighen is ongedaan gemaakt.
borse: verb. uit borsse 19 die: in de linkermarge tussen haken toegevoegd, ter
vervanging van het doorgehaalde woord Lindemans in de tekst 23 wisen ende
bedockten: toegevoegd boven de doorgehaalde woorden listighen ende wisen. De
gehele versregel is tussen haken geplaatst en in de rechtermarge is, eveneens tussen
haken, een variant toegevoegd, die later weer is doorgestreept: Tenen rade van hogher
wijshede 24 dade: in de rechtermarge de variant dede (rijmend op wijshede in de
variant van 23), doorgehaald 27 valscen: tussen de regels toegevoegd, boven het
doorgehaalde woord smekenden (dittografie) 32 woekerare: in de linkermarge tussen
haken toegevoegd, ter vervanging van het in de tekst doorgehaalde en tussen haken
geplaatste woord sculdenare.
augustus 1983
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Soetje Klerk
Trudi Noordermeer
Het Brandaan-college
De reis van Sinte Brandaan kennen we allemaal wel; een verplicht nummer op de
tentamenlijst van Middeleeuwse letterkunde. En zo zullen we die tekst ook meestal
wel geconsumeerd hebben, als een gemakkelijk nummer, voorzien van een vertaling,
leuke inleiding ook wel, van Maartje Draak, en wel een grappig verhaal met al die
monsters, duivels, hellen en paradijzen.
Maar er is meer! Er is iets aan de hand met die tekst; voor een goed verstaander
moet de Brandaan veel meer betekenen. Goede verstaanders zijn wij niet en naarmate
we ons meer in de tekst verdiepen komen bij ons steeds meer vragen op. Ergens moet
die tekst precies passen, maar waar? Het geloof speelt een belangrijke rol, maar welke
geloofsovertuiging spreekt uit de Brandaan en hoe past die in de tijd dat de Brandaan
geschreven is? Wanneer was dat? Wie was de schrijver en voor wie schreef hij, voor
iedereen die wel zin had in een goed verhaal, of voor een zeer bepaald publiek? Vind
je in de tekst niet meer dan een weergave
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van de theologische discussie op een bepaald moment, of neemt de schrijver zelf
ook een standpunt in ten opzichte van bepaalde opvattingen? En ga zo maar door.
Tijdens het Brandaan-werkcollege hebben we ons beziggehouden met de vraag
naar de datering, op een voor velen van ons nogal verrassende wijze. Dat we ons
echt op nog onbevaren gebied begaven konden we maar nauwelijks geloven, heilig
overtuigd van de geleerde alwetendheid van onze docenten, en vaak teleurgesteld
wanneer ze ons geen pasklaar antwoord konden geven op onze vragen. De begeleiding
beperkte zich tot sturend advies bij de aanpak van ons onderzoek. Het was dus zo'n
beetje als zeilen zonder brevet, om in de sfeer te blijven, met instructeurs die pas
ingrijpen bij dreigende schipbreuk; maar des te leuker is het als je dan toch de kant
haalt.
Het boek La Naissance du Purgatiore van de franse historicus Jacques Le Goff
was aanleiding tot het dateringsonderzoek. Le Goff schetst in zijn boek de
ontwikkeling, zoals die volgens hem leidt tot het ontstaan van het vagevuur als
troisième lieu in het hiernamaals, tussen hemel en hel. Het vagevuur maakt zich
volgens Le Goff los van de hel, die voortaan uitsluitend dient als eeuwig strafoord
voor zondaars die niet meer op een plaats in de hemel mogen rekenen. Naar de hemel
gaan de blanke zielen en het vagevuur dient ter loutering van diegenen die bij hun
dood nog niet geheel blank waren. Het vagevuur is zo gegroeid van iets vriendelijker
bovenlaag van de hel, waar je misschien nog wel uit kon komen, tot een zelfstandige
plaats in het hiernamaals, waar je zeker bent van de hemelse zaligheid na een periode
van loutering. Je kunt pas spreken van zo'n zelfstandige plaats van loutering, zegt
Le Goff, zodra die plaats een eigen naam heeft. De naam purgatoire valt voor het
eerst rond 1180 in parijse kloosterkringen; op dat moment is dus het vagevuur
geboren.
Om dit magische jaartal 1180 ging het bij ons Brandaan-onderzoek. De Brandaan
zit vol met hiernamaals-aspecten; hemel, hel, paradijs, zonde, boete loutering en straf
spelen een grote rol in de tekst. Is er in de Brandaan ook sprake van een vagevuur
als zelfstandige louteringsplaats in het hiernamaals? We gebruikten een
trefwoordenlijst om alle hiernamaals-aspecten uit de Brandaan te vissen. Ieder kreeg
hiertoe een pars van de Brandaan toegewezen. Zo brachten we de wereld van Brandaan
over op fiches, gerangschikt volgens twee systemen, naar trefwoord en naar
regelnummer. Onder het trefwoord vagevuur konden we geen enkel fiche kwijt. Er
is zeker sprake van loutering in de Brandaan, maar die geschiedt niet op een aparte,
daartoe bestemde
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plaats. De conclusie, dat de Brandaan voor 1180 geschreven moet zijn, omdat het
vagevuur als troisième lieu er niet in voor komt, leek een te gemakkelijk succes. Er
volgden een aantal colleges onder leiding van Dr. A.M.J. van Buuren, waarin we Le
Goff volgden en waarin we inzicht trachtten te krijgen in de theologische discussie
rond het vagevuur en andere hiernamaals-aspecten. Nadat we eerst nog een ronde
literatuuronderzoek hadden gedaan waren we in staat de Brandaan nog eens te
depouilleren: weer geen vagevuur.
Hoera, dachten wij, dat valt nog best mee: de tekst is geschreven voor 1180. Klaar
is kees. Maar nee, wat we hadden was nog maar een zeer voorzichtige hypothese en
hypotheses dient men te toetsen. Opdat iedereen zich nog eens zou bezighouden met
de tekst-in-zijn-geheel (tot dan toe had iedereen vooral aandacht voor zijn eigen
pars), kregen we de opdracht de Brandaan in kaart te brengen. Dit leidde tot
schitterende resultaten én het bleek een nuttige voorbereiding op de volgende, meest
verwarrende opdracht van het werkcollege: ‘Vindt iets (een passage, motief, woord
of wat dan ook) in de Brandaan, ter mogelijke datering van die tekst’.
In het wilde weg grepen we van alles aan, Maria-verering, de biecht, de ridders,
de kruistochten, de doop, het monnikenleven en wat niet al. We leerden in deze fase
van het onderzoek, om maar weer in de sfeer te blijven, hoe moeilijk het is om zonder
het kompas van een duidelijke probleemstelling te zeilen op de oneindige zee van
beschikbare informatie. Maar er kwam toch wel wat uit.
- Op basis van vlijtig onderzoek konden we de Brandaan dateren vóór het Vierde
Lateraanse concilie van 1215, waar de biecht verplicht gesteld werd; in de
Brandaan was, dachten wij, geen sprake van biecht op de daarvoor in aanmerking
komende plaatsen.
- We vonden treffende overeenkomsten tussen de Brandaan en Veldeke's Servaes
wat betreft de eschatologische opvattingen, wat een datering rond 1180
waarschijnlijker maakt.
- We moesten wel aannemen dat de Brandaan geschreven is voordat het Tractatus
de Purgatorio Sancti Patricii (1208-1215) bekend werd, omdat we van dit
invloedrijke werk geen enkel spoor in de Brandaan vonden.
- En ook vonden we, in de episode van het reuzenhoofd, de weerklank van een
rond 1180 gevoerde theologische discussie (iets waar L. Peeters ook al op
gewezen had).
En dat was zeker niet alles; sommige onderzoekjes moesten worden gestaakt omdat
ze ons niet verder brachten, maar in andere gevallen werden interessante problemen
aangesneden, die helaas niet tijdig opgelost konden worden.
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Prof. Dr. W.P. Gerritsen verwerkte wat we gevonden hadden in een lijst van stellingen,
met argumentatie. Blijde verrassingen veroorzaakten deze stellingen: hadden we dit
werkelijk allemaal gevonden? Maar tevredenheid verkeerde toch al snel weer in
paniek bij het idee dat we die stellingen nu zouden moeten verdedigen tegenover een
keurkorps van specialisten. Want dit was de laatste beproeving: een symposium, te
houden op de feestdag van Sint Brandaan, 16 mei 1983.
Genodigd was natuurlijk Prof. Dr. Maartje Draak, van het ons inmiddels zo
vertrouwde blauwe boekje. Zij toonde duidelijk haar betrokkenheid bij de zaak door,
nog vóór het begin van de discussie, aan te dringen op publicatie van de
onderzoeksresultaten.
De tweede specialist was Prof. Dr. L. Peeters, die zich ook al jaren intensief
bezighoudt met de Brandaan. Hij benadrukte met name de mogelijkheid dat de
Brandaan, getuigend van een misschien toch uitzonderlijk standpunt in theologische
vraagstukken, waarschijnlijk voor een zeer bepaald publiek geschreven is.
Prof. Dr. D. de Vries-Edel, keltologe, wees herhaaldelijk op de Ierse origine van
verschillende hiernamaals-aspecten in de Brandaan. Bij de hellestraffen in de
Brandaan is sprake van kou en hitte. Hierin vond zij de aanleiding tot een vroege
datering van de tekst, want in de loop van de tijd verdwijnt kou uit de voorstellingen
van de hel.
Prof. Dr. F.W.N. Hugenholtz had vanuit de historische hoek enig
dateringsonderzoek gedaan en deelde ons kort maar krachtig de verrassende resultaten
daarvan mee, die gelukkig de onze niet tegenspraken. Allerlei details wezen volgens
hem naar een religieus milieu voor het ontstaan van de Brandaan. De veronderstelling
van een publiek van geestelijken vond hij bevestigd in de proloog van de Brandaan,
waarin alleen heeren worden toegesproken.
De laatste gast was voor ons misschien wel de belangrijkste. Prof. Dr. F.J.A. de
Grijs, als theoloog gespecialiseerd in de middeleeuwen, was vooral getroffen door
het milde godsbeeld in de Brandaan. In de tekst wordt volgens hem de eigen
verantwoordelijkheid van de mens sterk benadrukt. Elk mens heeft de vrije keuze
tussen goed en kwaad. Kiest men het kwade, dat des duivels is, dan ondervindt men
daarvan de akelige gevolgen. Maar er is ook de genade Gods, die geldt voor elke
zondaar, zodra hij berouw toont. Zelfs de kleinste goede daad in een overigens zondig
leven wordt beloond. De Grijs vond de Brandaan in dit opzicht een unieke tekst, en
is nieuwsgierig naar meer teksten waar dit milde godsbeeld uit spreekt. De theorie
van Le Goff, de basis voor onze dateringshypothese, was volgens hem leuk
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als eye-opener, maar als theorie zeer aanvechtbaar. Hij prees ons dan ook gelukkig
dat wij, uitgaande van deze kennelijk inspirerende theorie, ook nog andere
dateringsmogelijkheden gevonden hadden. Daar kon een ieder het mee eens zijn.
De discussie was levendig, maar liet de meeste stellingen intact, sommige met
enig voorbehoud. Zodat we aan het eind van deze enerverende dag, die we natuurlijk
achteraf nooit hadden willen missen, eindelijk echt tevreden konden ontspannen bij
een lekker glaasje wijn en aangename muziek.
Veel vragen bleven onbeantwoord en nieuwe vragen zijn ontstaan. Wat bijvoorbeeld
te denken van het milde godsbeeld in de Brandaan? Zou het in dat opzicht echt een
unieke tekst zijn? Des te aardiger zouden we hem daarom vinden.
Of, met de woorden van de meester-dichter in ons gezelschap:

Evaluatie na drie maanden brandaancollege
De hel ontsnapt komen wij thuisgevaren,
maar allen: monnik, kapelaan en abt
- zelfs ik die pas een teugel heeft gegapt staan wat ontgoocheld naar de wal te staren.
Gods reisbureau beloofde negen jaren,
doch na drie maanden wordt de tocht gekapt.
Is er zo'n groot deel van de reis geschrapt
omdat wij àl te ongelovig waren?
We zagen, vluchtig, vaag en veel te rap,
een handvol monsters en anachoreten.
Mijn reisverslag kan in één multomap.
De twintig weetjes die 'k nu meen te weten,
zijn twintig druppels in een kleine nap,
en er is nog een hele zee te meten.
Bram Laport
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Paul van der Lecq
Uit de Rariorakamer
‘Maar hoe schaars dat de bequaemheit daer toe is uitgedeelt, zulks zal het pappier,
dat het ambeeld der zotten is, metter tijdt wel te kennen geven. Van die gene die 't
verrotten ontgaan zullen, zijn d'er, mijns oordeels, by nae zoo weinigh als Cometen
verschenen.’ Dit schrijft I. van der Burgh ‘aan den heer Constantijn Huygens’ in de
door hem verzorgde editie van P.C. Hooft's lyriek uit 1644. Samen met andere
zeldzame en kostbare boeken bevindt dit boek zich in de rariora-kamer van de
bibliotheek. Dit materiaal, voor een groot deel afkomstig uit de zeventiende en
achttiende eeuw, is afkomstig uit legaten (b.v. van de Vooys zelf) of aangekocht
voor speciale studiedoeleinden.
In de middeleeuwenkast staat, bijna onopvallend door de nabijheid van zulke
zwaargewichten als Carel van Mander's Schilderboek, een klein, dun boekje met een
grijsblauwe kaft. De titelpagina vermeldt: ‘Reynaert de Vos. Ofte het oordeel der
dieren, in het welk Koning Lion en zijne Heeren, de schalkheyd van Rynaert den Vos
onderzogt en geoordeelt word. Het verhaal is zeer genuchtlyk en profytige Morael.
Verciert met 28 schone platen. T'Antwerpen, Bij Josephus Thys, boekdrukker en
boekverkooper op de Vlakmarkt in de PAUW.’
En het slot: ‘Dezen boek aldus verbeterd, is goed en bekwaam gevoden [sic!] zoo
voor de schoólen, als andere personen. Vidit M. van Eynatten Actum Antwerp. 15
novemb. 1661. Eynde.’
‘Verbeterd’? Dit klinkt heel filologisch, maar deze term is in elk volksboek terug
te vinden, terwijl in de praktijk deze teksten, die tot aan het

Vooys. Jaargang 2

36
einde van de 18de eeuw bleven verschijnen, steeds corrupter werden.
‘Goed en bekwaam gevonden’? De doorgewinterde neerlandicus weet wat hem
te doen staat. Hij zoekt onmiddelijk de meest schunnige passages op. Als Tibeert de
kater vast zit in de strik luidt het: ‘De vrouwe was zoo zeer vergramt, dat zij Tybaert
zijn oogen uyt het hooft sloeg. Tybaert ziende in wiens handen hij gelevert was,
sprong den man nae de keêl, en beet hem den neus af. Den man van groote pijne,
viel in onmacht ter aerde.’
De ‘pape’ wordt een man (elders: ‘den Weert van den Huyze’), ‘des Papen Sone’
is verdwenen, en ‘Dat ene dinc/ dat hem tusscen die bene hinc’ blijkt ‘den neus’ te
zijn. De klacht van de vrouw, dat ‘hi blivet den soeten spele mat’ wordt afgezwakt
tot: ‘Ik wilde dat het mij gekost had al mijne Hoenderen en dat u Tybaert zoo niet
mismaakt had.’1).
De scherpe kantjes van het middeleeuwse gedicht zijn er duidelijk af. Het verhaal
van het volksboek berust overigens op een latere bewerking uit het einde van de
veertiende eeuw. De bekende geschiedenis heeft in deze redactie nog een vervolg,
met tot slot een tweegevecht tussen Reinaert en Isengrim, waarbij de eerste geheel
in zijn eer hersteld wordt. Bovendien wordt de tekst van het volksboek regelmatig
onderbroken voor een ‘bediedsel’ waar men, zo vertelt de inleiding, ‘groote leeringen
in kan vinden.’ De wijze les van de hierboven geciteerde passage luidt: ‘Die hem
laet leyden in onbekende plaetsen, daar den leydsman niet voorgaan wilt, is zot en
onbedagt.’

Bijzonder fraai en expressief zijn de houtsneden, die het verhaal illustreren. In de
17de eeuw was het al heel gebruikelijk dat een volksboek geen enkele toepasselijke
illustratie meer bevatte. De drukker nam een paar (al veel gebruikte) blokken uit zijn
voorraad en strooide die tussen het zetsel. In deze uitgave vindt men echter steeds
de juiste illustratie bij het juiste hoofdstuk.
Hoe onaanzienlijk dit boekje er verder ook uitziet: het is bijzonder waardevol.
Juist omdat volksboeken werden beschouwd als gebruiksvoorwerpen, die na lezing
weggegooid konden worden, zijn ze zeldzaam geworden.2).
In de kast van de XXVIIde eeuw is een exemplaar aanwezig van ‘P.C. Hoofts
nederlansche historien, Sedert de overdraght der Heerschappij van Kaizer Kaarel
den vijfden op Koning Philips zijnen zoon. Tot Amsterdam, bij Jan Jacobz Schipper.
1656. Met privilegie.’ Dit dikke boekwerk, volgens Knuvel-

Vooys. Jaargang 2

37
der ‘het machtigste prozawerk dat de zeventiende eeuw heeft opgeleverd’ verscheen
voor het eerst in 1642. Het titelblad is een gravure van J. Sandrart. Een bijgaand
papiertje vermeldt: ‘In het midden de Nederlandse maagd, gezeten op een rustende
maar waakzame leeuw. In de rechterhand houdt zij zeven pijlen (de zeven verenigde
provinciën die de republiek vormen) en in de linker tien (de overige tien die, afgezien
van de generaliteitslanden, nog door de spanjaarden bezet worden gehouden).’ Verder
is er nog een paginagroot portret van Hooft, met een lofdicht van Vondel op hem
‘die Tacitus en d'Oudste dichters tart’.
Er is nog een tweede deel verschenen in 1654, dus zeven jaar na zijn dood. Het is
in deze band mee ingebonden. Dit deel heeft een andere uitgever, nl. Joan Blaeu
(beroemd om zijn uitgaven op zeevaartkundig en cartografisch gebied), maar is van
hetzelfde formaat (folio), en heeft dezelfde letter en bladspiegel. Elke pagina bevat
een brede kolom tekst, met in de marge een zeer korte samenvatting daarvan. Boven
elke pagina staat het behandelde jaartal vermeld. Beide delen bevatten een index.
Het tweede deel, dat 333 bladzijden telt, behandelt de jaren 1584 - 1587. De
uitgever in zijn voorwoord: ‘Wat dit stuk belangt, daar van zal ik alleen zeggen, dat
het een bondigh werk is, ghelyk gy, buiten twyfel, met mij oordeelen zult.’ Er is in
die tijd zoveel beroering geweest ‘dat de kortheid van een driejaarigh verhaal een
meenighte van bladeren vereischte en vervult. Te meer, dewyl de Vereenighde
gewesten niet alleen een zwaaren oorlogh van de Spaanschen, onder het beleit van
de dapperen Prins van Parma, op den hals hadden; maar ook blaakten in een veel
feller brant van inlantsche twist en hevige partydigheit: zoo dat gevest tegen gewest,
stadt tegens stadt, burger tegens burger, jaa vrienden en magen, en geloofsverwanten
tegens elkaar ingespannen stonden; waardoor de gantsche Staat, de Godsdienst, en
de Vrijheidt in 't uiterste gevaar gerachten.’
Hoe dan ook, erg ‘bondig’ is de tekst niet te noemen, en niet alleen omdat Hooft
een serieuze en gedetailleerde historie wilde presenteren. Hij had een hogere pretentie:
‘Voerwaer, de Poézy, wijd afweidende dikwijls, niet alleenlijk van de waarheit, maar
ook van haaren schyn, vermeet zich de menschelijke gemoeden, met lust tot lof
t'ontfoncken, en hunne gedachten, uit het slyk, ter haemel te voeren.’ Het werk van
zijn voorgangers was weliswaar ‘een bus van dierbare diamanten; maar slechtelijk
gesleepen, en niet gekast naar de konst.’ Het resultaat is bekend. Tegenwoordig
prefereren we ‘Amaryl de deken sacht’.
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In de kast van moderne letterkunde vinden we een grote verzameling eerste drukken
van Gorter, Bloem (Het verlangen, typografisch verzorgd door J. van Krimpen),
Leopold, Nijhoff, Slauerhoff, Vestdijk (Simplicia, een dichtbundel uit 1941, bij Nijgh
en Van Ditmar verschenen op uiterst merkwaardig, rood-blauw getint papier, in de
colophon genoemd: geschept Ingres-papier van Van Gelder), Ter Braak, Bordewijk,
Vroman, Kouwenaar, en vele anderen.
Met name dichtbundels uit de periode 1900 - 1925 zijn interessant, omdat ze de
hernieuwde belangstelling voor het “schone boek” tonen: mooie omslagen, stevig
papier, stijlvolle letters, dit in tegenstelling tot de grauwe fabrieksprodukten uit de
negentiende eeuw. De uitgaven van W. Versluys uit Amsterdam zijn hier al een
voorbode van. Hier een gedicht uit Verzen (1890) van Herman Gorter:
Ergens moeten toch zijn de lichte watren van haar oogen Mijn handen zijn zoo heete en drooge en het lichte water van haar stem mijn keel is in dorre klem.
Het kan toch zoo altijd niet duren
met de brandende uren mijn stem is schor,
mijn oogen dor.

Een pionier in Nederland was uitgeverij ‘De zilverdistel’, in 1909 opgericht door J.
Greshoff en J.C. Bloem. De typografie van deze reeks was in handen van J.F. van
Rooyen. Hieronder een voorbeeld uit Het eigen rijk van Albert Verwey, ‘gezet uit
een 18d'eeuwse letter uit de gieterij van Hendrik Claesz te Amsterdam en gedrukt
op Oud-Hollandsch papier bij denzelfden drukker’:

XXXIV
Ideeen
Vreest ge de millioenen? Luister wat ik u openbaar.
Zij allen leven naar enkele ideeën, niet meer dan een paar.
Maar ideeën zijn altijd sterker in één mensch dan in een schaar.
Hebt gij er één alleen voor uzelf, vrees dan geen gevaar.

Vervolgens ontwierp S.H. de Roos een nieuwe letter, de Hollandsche Mediae-
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val, die bij meerder uitgevers in gebruik werd genomen. Dit is de aanhef van een
gedicht uit J.H. Leopold, Verzen (1913), verschenen bij W.L. & J. Brusse in
Rotterdam:

Is het waar, dat gij het waart?
Toen,...
toen er een licht verschijnen
tusschen de heesters kwam, door de jasmijnen
en de bloeistruiken door en de roode rozelaren
en de geuren die als vlinders waren
wuivende, stuivende over de glinsterblaren
en buiten de zon aanminnig
en van wind een streelgeaêm kus-innig.
Toen, als er een door de stamrijen ging

Tenslotte de moderne lettervormen uit Vormen van Martinus Nijhoff (1924):

XIX
De verbrandende lampion
Vannacht zag ik door 't raam op het balkon,
Waar 't maanlicht langs de natte planken glansde,
Voorbij de balustrade, een lampion
Van vreemd bleek licht, die in het donker danste,
Kantelen op den wind En plotseling
Herkende ik mijn gelaat, dat met vermoeide
Wijd-open oogen daar voor 't venster hing
Terwijl de huid als dun doek openschroeide -

47
Dit is slechts een tamelijk willekeurige greep uit de Rariora-verzameling; het
resultaat van een dagje rondsnuffelen in de kasten. Wellicht heb ik de mooiste dingen
laten liggen. Maar ook in de gewone kasten kan je bijzondere boeken tegenkomen,
als je maar iets verder kijkt dan de boekenlijst larg is. Onze bibliotheek onderscheidt
zich in twee opzichten van die in andere steden: het is een open bibliotheek, dat wil
zeggen iedereen kan zelf de planken afzoeken, en naast studieboeken heeft de
bibliotheek zich ook toegelegd op het verzamelen van leesteksten.
Zelf ontdekte ik onlangs een aardig boekje met voorin een opdracht van de schrijver
‘voor P.N. van Eyk, die zooveel voor het schoone boek in ons
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land heeft gedaan.’ Het colophon:
¶ DIT BOEK, geschreven in 1925, werd in de maanden
Juni en Juli van dat jaar gezet uit de Erasmus-Mediaeval van
S.H. de Roos en gedrukt op de persen der uitgevers Boosten & Stols te Maastricht onder leiding van A.A.M. Stols.
¶ De oplage bedraagt 380 exemplaren, waarvan 1 op Japansch, gedrukt voor den auteur, 29 op geschept Hollandsch
papier, genummerd 2-30, en 350 op Engelsch
papier, genummerd 31-380. 25 exemplaren werden op naam gedrukt.

No. 6 gedrukt voor P.N. van Eyck.
Welk boek dit is? Zoek zelf maar. De vinder mag het als beloning twee weken
lenen.

Eindnoten:
1). Dat dit een procédé van alle tijden is, bleek onlangs in het feuilleton ‘Reinaert de Vos’ dat
verscheen in het vrolijke weekblad Donald Duck. Als Isengrim klaagt dat Reinaert bij zijn
vrouw ‘de provisiekast heeft geplunderd’, reageert Grimbeert daarop door te zeggen dat
Isengrim's vrouw Reinaert immers ‘heel graag mocht’
2). Ik heb gebruik gemaakt van C. Kruyskamp, Nederlandsche Volksboeken. Leiden, 1942. De
illustratie is afkomstig uit G.D.J. Schotel, Vaderlandsche Volksboeken en volkssprookjes van
de vroegste tijd tot het einde der 18de eeuw. Haarlem, 1874.
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Bestuur van Stichting Vrienden van de Bibliotheek De Vooys
De Schelle, sn.... ... rden van Po....
‘De schelle, sn.... ...rden van Po..... .erhaalden zich ......broken in Radistsjefs
hoofd, terwijl hij op zijn kamer zat en. .. ..... zoals hem was bevolen, uren
en uren achtereen.
Grauw aprillicht kroop langs de ruiten, vervaagde, werd sch...... De
adjudant zat daar, koud tot in de vingertoppen. Klokken luidden en wagens
reden, ergens buiten.
Wanneer zouden de soldaten komen om hem weg te voeren? Hij hief het
hoofd, toen er schreden op de gaanderij hoorbaar werden. Laarzen. Een
machtige, en onmiskenbare tred. Radistsjef huiverde en stond op, de hakken
tegen elkaar.’
De tekst is onleesbaar geworden doordat het boek voortdurend uitgeleend is, het is
dringend aan herstel of vervanging toe. Wil je weten wat aan het fragment voorafgaat
en hoe de geschiedenis afloopt, meld je dan als vriend of vriendin van de bibliotheek.
Dan krijgt de bibliotheek extra steun, waarmee boeken aangeschaft kunnen worden.
In het voorjaar is de Stichting Vrienden van de Bibliotheek De Vooys tot stand
gekomen, met het doel geld bijeen te brengen om de boekerij op peil te houden.
Natuurlijk krijgt de bibliotheek geld van universiteitswege, maar dat is lang niet
genoeg om in de behoeften te voorzien.
Wij allen, hoogleraren, medewerkers en studenten maken voortdurend gebruik
van de bibliotheek, welnu, dan moeten we ze ook in deze tijd van barre bezuiniging
te hulp komen. Wie zou zich daaraan willen onttrekken?
De binnengekomen gelden zal het bestuur van de Stichting na overleg met de
bibliothecaressen voor bepaalde noodzakelijke of gewenste uitgaven beschikbaar te
stellen. Eenmaal per jaar zal het de contribuanten een bulletin toesturen met een
verantwoording van het beleid.
De minimumbijdrage voor studenten is gesteld op f 10,- per jaar, voor leden van
de staf op f 25,-; een maximum wordt niet gesteld.
Lid worden is makkelijk. U gireert f 10,- (studenten) of f 25,- (medewerkers) op
gironummer 5336224 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bibliotheek De Vooys, Postbus
80091, 3508 TB Utrecht. Of u meldt zich aan aan de balie in de bibliotheek.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
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[Nummer 2]
Redactioneel
Het rommelt op de universiteit! Zowel van bestuurlijke zijde als van de kant van
studenten komen er vernieuwingsvoorstellen en initiatieven. Het lijkt erop dat de in
de jaren '70 ingetreden impasse eindelijk doorbroken gaat worden. Het is ook nu
weer duidelijk dat in crisistijden de creativiteit noodgedwongen aangewakkerd wordt.
De teruggang op dit gebied waardoor de afgelopen jaren gekenmerkt werden, lijkt
aarzelend over te slaan in een creatief protest tegen de slopende bezuinigingen die
dit kabinet doorvoert. Het verzet blijft ditmaal niet, zoals in de 60er jaren, beperkt
tot studentenacties, maar juist ook op bestuurlijk niveau wordt er nu tegenwicht
geboden. Thijs Pollmann is met het ‘Liberal Arts’ model gekomen, en zeker niet in
de laatste plaats als protest tegen de onderwijsniveauverlagende
bezuinigingsvoorstellen van de minister. Als reactie op zijn voorstellen treft U in dit
nummer twee artikelen aan die als aanvulling en kritiek zeker op hun plaats zijn.
Daarnaast wordt er in ruime mate aandacht besteed aan de
Beroepsoriëntatie-problematiek. Naast een artikel van de studiebegeleidster van het
Instituut, mevrouw Doeksen, is een artikel opgenomen waarin dieper ingegaan wordt
op de verhouding Beroepsoriëntatie-arbeidsmarkt.
De Initiatievenbank voor homo- en vrouwenstudies is naar onze mening een
belangrijk studenteninitiatief. Misschien is dit een vorm waarin meerdere
studie-initiatieven kunnen plaatsvinden.
Rest ons nog te vermelden dat de redactie inmiddels is aangevuld met Barbara
Eggels. Zij neemt de plaats in van Lidewijde Paris, die om studieredenen de redactie
helaas vaarwel moest zeggen.
De redactie.
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Arthur Kooyman
Cliché & vondst
Zes vormen van Natureingang in de Middeleeuwse liefdeslyriek
met dank aan Kees-Jan Backhuys
1. De zienswijze op iets dat is, komt niet tot stand door alleen maar te kijken, maar
komt tot stand in een wisselwerking tussen wat te zien is en het concept van datgene
wat te zien is.1
2. Het concept van iets dat is, ontstaat uit dat wat is en wordt ook wederom
bijgestuurd door dat wat is.
3. De Natureingang aan het begin van vele middeleeuwse liederen is een eingang,
een begin. Er volgt een vervolg op dat niet over de natuur gaat.
4. Geeft men de natureingang aan door N, het vervolg door Y, dan zijn er twee
dingen te bezien, namelijk
a. wat is Y?
b. wat is de relatie tussen N en Y?2
5. Logisch gezien zou Y vrijwel alles kunnen zijn, maar feitelijk wordt Y beperkt.
Als men beziet wat Y is, dan is het een stuk tekst dat
a. over een existentiële toestand van de ik-figuur of een groep (veelal ‘de mens’)
gaat;
b. veelal een amoureuze toestand betreft.3
6. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de relatie tussen N en Y: causaal (N,
dus Y), temporeel (N, terwijl Y), redengevend (N, want Y), concessief (N, hoewel
Y), conditioneel (Y op voorwaarde van X), finaal (X om Y).4
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7. Dit beziende kan men aan de slag met teksten waarin een Natureingang voorkomt.
De Natureingang heet zeer onorigineel te zijn, maar blijkens de teksten met een
Natureingang komen er volledig andere typen voor dan bij punt 6 genoemd, wat pleit
voor de creativiteit in het relaties leggen van middeleeuwse dichters.
8. Gezien punt 5a en het feit dat de relatie Natureingang-vervolg een relatie is
tussen een vast fenomeen en een stuk tekst dat een/de existentie aangaat, is er een
hieruit logisch volgende categorie aan te geven, namelijk de categorie
positief/negatief: N heeft een positieve uitwerking, N heeft een negatieve uitwerking
op de existentie.5
9. Dit ziende en dit begrippen-apparaat hebbend, komt men tot een
begrippen-apparaat bestaande uit de genoemde variabele positief/negatief, de constante
existentieel en daarbij nog een particuliere variabele en zijn de volgende typen
Natureingänge te onderscheiden:
A. De positief-causale existentiële Natureingang: In de natuur is X, de natuur maakt
mijn bestaan positiever.
Bij voorbeeld Guiraud de Borneil: ‘quan lofreitz e'l glatz e la neus...’6
Wanneer de koude en het ijs en de sneeuw weggaan
En de warmte komt weer, wanneer de lieflijke lente groen maakt
En de vogels hun loopjes weer laten horen,
Dan is zo groot voor mij de charme van de zachte tijd
Van het eind van maart, dat ik mij handiger dan een luipaard
En levendiger dan de steenbok voel.

B. De negatief-causale existentiële Natureingang: In de natuur is X en maakt mijn
bestaan negatiever.
Bij voorbeeld Bernartz de Ventadorn: ‘quan vei la lauzeta...’7
Als ik de leeuwerik zie bewegen
Van vreugde zijn vleugels tegen 't licht,
Die zich vergeet en zich laat vallen
Door de zachtheid die tot zijn hart gaat,
Helaas! Wat voor een jaloezie komt mij aan
Jegens hem die ik gelukkig zie!

C. De positief-fenomenaal existentiële Natureingang: In de natuur is X, zó gedraag
ik mij ook.
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Bij voorbeeld Peire Vidal: ‘La lauzeta e'l rosinhol’8
Ik houd meer van de leeuwerik
En de nachtegaal dan van welke andere vogel dan ook,
Want uit vreugde over de nieuwe tijd
Beginnen zij hun zang als eersten
En ik lijk op hen,
Want als de andere troubadours
Stil zijn, dan zing ik van liefde
Voor mijn Vrouwe, Vrouwe Vierna

D. De positief-wegende existentiële Natureingang: In de natuur is X met een positieve
invloed op mij, maar dat is non niets vergeleken bij Y.
Bij voorbeeld Raimbaut de Vaqueiras: ‘Kalenda Maia’9
Noch de eerste mei, noch het blad van de beuk,
Noch het gezang der vogels, noch de bloemen der zwaardlelie,
Kunnen mij zo zeer verheugen,
Edele en vrolijke Vrouwe,
Als het moment waarop ik van Uw kant
Een snelle bode zie komen...

E. De positief-redengevende existentiële Natureingang: In de natuur is X, daarom is
Y terecht.
Bij voorbeeld Guillaume de Poitiers: ‘Ab la dolçor del temps novel’10
Tijdens de zachtheid van de lente
Krijgen de bomen bladeren en alle vogels
Zingen, elk in zijn eigen taal
Op het ritme van een nieuwe zang.
Terecht is het dus dat ieder zijn hart
Doet opengaan voor degeen naar wie hij net meest verlangt.

F. De positief-affectieve existentiële Natureingang: In de natuur is X en X geeft mij
positieve gevoelens.11
Bij voorbeeld Bertran de Born's ‘Be'm platz lo qai temps de Pascor’12
Ik houd van de vrolijke tijd van Pasen,
Die bloemen en bladeren doet te voorschijn komen.
Ik houd ervan de vrolijkheid der vogels te horen...
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10. Het categoriseringsschema dat hierboven ontwikkeld is, bestaat uit éen constant
gegeven (existentieel) en twee variabelen (positief/negatief en
causaal/fenomenaal/wegend/redengevend/affectief). Abstraherend van het constante
existentiële aspect, levert dit het volgende schema op (+ is ‘aangetroffen’, - is ‘niet
aangetroffen’):

positief

causaal
+

fenomenaal wegend
+
+

redengevend affectief
+
+

negatief

+

-

-

-

-

Opvallend is het grote verschil in aantal tussen positieve existentiële relaties en
negatieve existentiële relaties.
11. De hierboven ontwikkelde zienswijzen en het categoriseringsschema hebben
niet de pretentie een categoriseringsschema te zijn voor alle liederen waarin een
Natureingang optreedt, wat zowel aan de complexiteit van het verschijnsel
Natureingang ligt, als aan het ontwikkelde schema13. Het bovenstaande heeft alleen
deze pretentie: te dienen als argument voor de stellingen dat
a. het optreden van de Natureingang niet een kwestie is van een volledig
formalistische opvatting over poëzie, noch tot onoriginaliteit aanleiding hoeft te
geven;
b. de zienswijze van de Natureingang als een formule op zijn minst betwijfeld
moet worden en dat deze zienswijze tot stand komt door een te sterke generalisatie;14
c. een aantal vragen door de opvatting van de Natureingang als cliché niet gesteld
wordt: bij voorbeeld is de Natureingang bij Oswald van Wolkenstein dezelfde als
de Natureingang bij Bonifacio Calvo? Is er een historische ontwikkeling in de functie
van de Natureingang in liederen tussen 1100 en 1500? Is deze ontwikkeling misschien
een vervlakking van het gebruik der Natureingang?15
12. Als laatste opmerking: De mening over de Natureingang als cliché is recht
evenredig met de ervaring van de Natureingang als cliché, welke recht evenredig is
met het aantal malen dat de Natureingang voorkomt. Maar of iets een cliché is of
niet, wordt niet bepaald door de uitspraak zelf, maar door de ontvangst van die
uitspraak, de perceptie van de omgeving waarin die uitspraak geuit wordt. Ik vraag
me af of de middeleeuwer de Natureingang ervaren heeft als cliché. Misschien is
een analoog verschijnsel dit: de liederen
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en hun teksten maken op mij een minder stereotype indruk dan de teksten van de
liederen die ik sinds 1977 - sinds de verbanning van de Punk naar de marginale
etablissementen - uit de televisie hoor schallen na het programma Toppop. Toch
lopen volksmassa's warm voor het laatste. Ook hiervoor zal wel gelden - als bij de
moderne lezer en de middeleeuwse toehoorder -: ‘He who's at the inside, experiences
it from the inside; he who's at the outside, observes it from the outside’. (Without
empathy?)
december 1979 - april 1983

Eindnoten:
1 Zie bij voorbeeld J.P.M. Geurts: Feit en theorie. Kernproblemen in de wetenschapsleer. Assen,
1978, 2e druk, bladzijde 103: ‘Ervaringsgegevens en theoretisch inzicht zijn medebepalend
voor elkaar...’ Vergelijk ook Feyerabend: How to be a good empericist. In: ‘Philosophy of
Science. The Delawar Seminar. Volume 2, 1962/1963: ‘Facts and theories are much more
intimately connected then is admitted...’.
Dit moet zo geinterpreteerd worden dat hetgeen men aanneemt over iets wezenlijk bepalend is
voor hetgeen men zal zien. Dit is te illustreren aan het volgende Chinese verhaal: een houthakker
staat op een dag op en ziet dat zijn bijl niet op de plaats ligt waar hij hen altijd had neergelegd.
Hij besluit: ‘De bijl is gestolen.’ Even later komt zijn rechterbuurman iets lenen. De houthakker
kijkt hem aan en denkt: ‘Die man lijkt op een dief.’ Even later komt zijn linkerbuurman iets
lenen, de houthakker kijkt hem aan en zegt: ‘Die man lijkt op een dief.’ Als de tweede buurman
is weggegaan, kijkt de houthakker nog eens rond en blijkt hij de bijl ergens anders te hebben
neergelegd. De buurlieden komen de geleende spullen terugbrengen. Geen van beiden lijkt op
een dief. Dit verhaal illustreert dat de aanname van iets (de bijl is gestolen.) bepalend is voor
de visie op de werkelijkheid (de buurman lijkt op een dief), illustreert de verwevenheid van
theorie en zienswijze van een feit.
De teksten van Geurts en Feyerabend gaan met name over de kentheorie toegepast op de fysica,
maar hebben algemeen kentheoretische implicaties. Er is een groot verschil tussen een bèta-meson
en het Egidiuslied, een verschil dat als meest fundamentele kenmerk heeft dat het eerste
experimenteel manipuleerbaar is en men het Egidiuslied niet experimenteel kan manipuleren
(ook al verandert men licht, plaatsing, schikking, voert een rondedans uit, danst een wals, het
Egidiuslied blijft het Egidiuslied), maar er zijn parallellen te trekken aangaande kennis over
fysica en literatuur: in beide is de relatie tussen concept en feit vergelijkbaar (zie voor de cruciale
rol van het concept in de ontwikkeling van het ontdekken van feiten en theoriën nogmaals
Feyerabend: How to be a good empiricist, bladzijde 22 en verder). In beide diciplines kan men
stellen dat het ontwerpen van nieuwe concepten ook nieuwe feiten en feitenrangschikkingen
oplevert (zo levert een logische analyse van Natureingang en vervolg van het liefdeslied andere
feiten op dan een ander concept). Het is dus niet zo dat het feit een concept oplevert, maar
eveneens zo dat het concept een feit oplevert.
Het principiële verschil tussen de natuurwetenschap en de literatuurwetenschap en de
literatuurwetenschap is het feit dat het in de eerste tak van wetenschap gaat om empirische
kwesties, terwijl het in de tweede gaat om conceptuele kwesties. Er is dienaangaande een parallel
te trekken tussen de literatuurwetenschap en de uitspraken van een aantal sociale filosofen over
de sociale wetenschappen (‘But the issue is not an empirical one at all: it is conceptual. It is not
a question of what empirical research may show to be the case, but of what philosophical analysis
reveals about what is makes sense to say.’ Deze uitspraak gaat over de sociale wetenschappen
in een boek van P. Winch: The idea of a social science and its relation to Philosophy. London,
1980). Hierover is overigens nog meer te stellen dan dit, zowel aan toe te voegen als aan af te
dingen.
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2 Logisch gezien kunnen bij twee termen X en Y de volgende zaken onderzocht worden, wanneer
er sprake is van het feit dat X en Y iets betekenen en van een relatie tussen X en Y:
1. wat is X?
2. wat is Y?
3a. wat is de relatie X-Y?
b. is de relatie reflexief, dat wil zeggen: is er een relatie; is er een relatie tussen
X en X, Y en Y?
c. is de relatie symmetrisch, dat wil zeggen: is er bij elke relatie X-Y een
relatie Y-X aan te wijzen?

3

4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

Omdat de relatie N-Y in liederen met een Natureingang irreflexief is (nooit komt voor: ‘de
nachtegaal zingt, terwijl de nachtegaal zingt’) en asymmetrisch (men kan geen paren aanwijzen
waar te zien is: ‘de nachtegaal zingt, dus ben ik vrolijk’ en ‘ik ben vrolijk, dus de nachtegaal
zingt’) en X gedefinieerd is als Natureingang blijven alleen de vragen 2 en 3a over. Zie ook
Hodges: Logic. Hammondworth, 1980.
Hierbij ga ik wel uit van de aanname dat een lied met een Natureingang een te formaliseren
gegeven is (zie ook noot 13).
Het vervolg van een lied beginnend met een Natureingang gaat over een amoureuze gesteldheid.
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld: Jacques de Cisoing: ‘Le printemps que je vois revenir’,
een lied dat begint met een Natureingang en uitloopt op een protest tegen de hertog van
Vlaanderen (Zie A. Scheler: Trouvères belges du 12e au 14e siècle. Bruxelles, 1876).
De relaties zijn ontleend aan Drop en de Vries: Taalbeheersing. Handboek voor taalhantering.
Groningen, 1977. Bladzijde 58-69.
Het woord existentie wordt hier gebruikt in de betekenis die het ook heeft in het woord
existentialisme: het bestaan van de mens betreffend, in tegenstelling tot de betekenis het bestaan
van het objekt betreffend, die het woord in de predikaatlogika heeft (vergelijk existentiële
kwantor, teken dat betekent dat iets bestaat, niet dat de mens bestaat).
Zie: Sämtliche Lieder des Trobadors Giraud de Bornelh. Mit Ubersetzung, Kommentar und
glossenkritisch herausgegeben von Adolf Kolsen. Deel I, bladzijde 58 en verder.
Zie: Bernart de Ventadorn. Seine Lieder mit Einleitung und Glossar herausgeben von Carl
Appel. Halle, 1915. Bladzijde 249 en verder.
Zie: Peire Vidal: Poésie. Edizione critica e commento a cura di d'Arco Silvio Avalle. Milaan,
1960. Deel II, bladzijde 185 en verder.
Zie: J. Linskill: The poems of Raimbaut de Vaqueiras. Den Haag, 1964. Bladzijde 184 en verder.
Zie: Les chansons de Guillaume IX, duc d'Aquitaine (1071-1127), éditées par Alfred Jeanroy.
2e druk, Parijs, 1927, bladzijde 24 en verder.
Deze categorie dient onderscheiden te worden van de existentiële Natureingang: werkt de natuur
in de existentiële Natureingang-liederen op de gehele existentie, in de affectieve
Natureingang-liederen werkt de natuur alleen op het gevoel, roept een (positief of negatief)
affect op. Affect als woord is in deze aanduiding op zich neutraal.
Zie: Poésies complètes de Bertran de Born, publiées par Antoine Thomas. Toulouse, 1888.
Bladzijde 133 en verder.
Wat te beginnen met deze Natureingang:
Mijn hart is zo vol vreugde, Dat de hele natuur lijkt te veranderen: De sneeuw lijkt mij een witte
bloem, rood en helder. Met regen en wind groeit mijn geluk. (Bernart de Ventadorn: Tant ai
mon cor plen de joia. Zie noot 7)
Dit lied leidt tot fundamentele vragen: Is dit een Natureingangr? Hoe definieert men de
Natureingang (de ‘eingang’ is hier niet de natuur, maar de blijdschap van de ik; pas daarna
komt de natuur). Het lied leidt tot vraagtekens bij de basisaanname van het hierboven
beschrevene: namelijk tot de vraag of de Natureingang wel te formaliseren is. Maar juist de
vraagtekens bij de mogelijkheid tot formalisatie zijn een argument voor de stelling dat de functie
van de Natureingang niet onorigineel is, een cliché (of dat niet hoeft te zijn): wat zou er
makkelijker te formaliseren zijn dan een formule, een cliché?
Het schema is te toetsen aan de 25 liederen van Van Veldeke, men kan nagaan of het schema
enigszins adequaat is. Het naat redelijk op, nog sterker bij de invoering van de categorie ‘de
vergelijkende existentiële Natureingang’: zoals in de natuur X zich voelt, zo ben ik ook (positief)
of zo ben ik niet (negatief). In de oorspronkelijke opzet van het geschrevene had deze categorie
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ook een plaats, maar zij is weggelaten, omdat ik in de troubadourslyriek niet zo snel een
voorbeeld vond daarvan en alleen wilde refereren aan troubadoursliederen.
De Natureingang komt in 9 van de 25 liederen van Van Veldeke voor: 36%. 4 van de 9 kunnen
in het oorspronkelijke schema worden ingepast: 44%. Met de extra categorie ‘positief/negatief
vergelijkend existentieel’ kunnen er 6 gecategoriseerd worden: 67%. Drie Natureingänge blijken
niet te categoriseren te zijn, namelijk:
a. De Natureingang van ‘In den tiden dat die rozen’, die een temporeel sociaal (sociaal
hoofs) proces als vervolg krijgt.
b. De twee gelijkende liederen ‘Het hebben die kalde nechte gedaan’ en ‘In den tiden van
den jare’, waarin de Natureingang geen expliciete relatie met het vervolg heeft.
Na zelfs een kortstondige analyse van Van Veldekes lyriek aangaande de Natureingang komt
naar voren dat
a. Het schema voor een groot deel toepasbaar is op zijn lyriek (wat pleit voor de
uitgangsstelling: de Natureingang is een formaliseerbaar gegeven).
b. Er toch weer andere varianten bij Van Veldeke voorkomen.
En een analyse van Hadewijchs lyriek zal weer een ander beeld opleveren. (Ik heb de indruk
dat zij de relatie Natureingang-vervolg sterk temporaliseert).
Het schema is daarin op zijn zwakst waar de categorieën elkaar gaan overlappen (zoals de
kritische lezer zelf wel kan bespeuren). Het feit echter dat dit schema zijn zwakte toont in dat
opzicht, wijst op een feit aangaande het bestudeerde: namelijk dat de Natureingänge verwant
zijn (op een wijze die ik op dit moment niet kan formaliseren en waarvan ik niet weet of dat op
zich mogelijk is). Wederom geldt: het feit (het lied) roept een concept op (een schema), dat
wederom een feit (verwantschap van gegevenheden van het schema) oplevert. Zie wederom
Feyerabend: How to be a good empiricist. Pagina 1 en verder, alsmede noot 1.
14 Wie kent genoeg feiten? En wat zijn dat? Welk mens heeft de eruditie dat hij kan stellen dat de
verzameling van liederen met een Natureingang gemaakt tussen 1100 en 1600 tussen Taag en
Oder een homogene verzameling is? Wie dat stelt overschat zichzelf.
15 Dit zou als consequentie hebben dat de functie van de Natureingang in de liederen van
bijvoorbeeld de rond 1100 levende troubadour Guillaume de Poitiers minder stereotiep zou zijn
dan de Natureingang in liederen uit de Nederlandse literatuur rond 1500.
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W. Vermeer
Bij de 80e verjaardag van prof. Smit
Op 6 december jongstleden is prof. dr. W.A.P. Smit 80 jaar geworden. Het is goed
daarbij in VOOYS stil te staan, omdat hij van 1946 tot einde 1968 de hoogleraar
Nederlandse letterkunde in Utrecht geweest is.
Toen ik nog op het Instituut werkte, deed het me wel eens vreemd aan als jongere
collega's en studenten blijkbaar niet wisten wie hij was en wat hij gedaan heeft. Mijn
gevoel kon daaraan moeilijk wennen, hoewel ik het natuurlijk wel begreep. Het is
immers al zo'n tijd geleden dat hij afscheid nam en wat is er sindsdien niet gebeurd
op het Instituut en aan de Universiteit!
In dit artikel wil ik proberen degenen die Smit niet kennen wat nader tot hem te
brengen. Om te beginnen een paar herinneringen. Toen ik in de zomer van 1945 mijn
kandidaats bij prof. De Vooys gedaan had, kon ik niet meteen met de studie verder
omdat hij wegens zijn leeftijd geen college meer kon geven. Wie zou zijn plaats
innemen? Had De Vooys nog taal- èn letterkunde gedoceerd, na hem splitste men
de leerstoel in een voor taalkunde en een voor letterkunde. Voor de laatste werd een
zekere dr. W.A.P. Smit uit Deventer benoemd. Zodra de naam bekend was, wisten
we al vlug dat hij in 1928 bij Albert Verwey in Leiden gepromoveerd was op een
proefschrift over de dichter Revius. In aansluiting daarop had hij een
wetenschappelijke editie van diens dichtwerk verzorgd

Vooys. Jaargang 2

14
en in 1939 nog een boek over 16de-eeuwse protestantse dichters laten verschijnen.
Hij nam dus de letterkunde voor zijn rekening, en wel de hele letterkunde, van Karel
ende Elegast tot en met de moderne tijd. Zoals te verwachten was, liet hij bij zijn
komst niet alles bij het oude. De Vooys was gewoon de voorkandidaten een
driejaarlijks overzicht van de letterkundige geschiedenis te geven, Smit vond dat we
dat onszelf uit de handboeken eigen konden maken. Er kwam een uitvoerig
voordracht-college over een probleem uit de historische of de nieuwere literatuur
dat een vol jaar in beslag nam en vooral het doel had ons met een methode van
onderzoek vertrouwd te maken. Daarnaast waren er kortere collegereeksen over
kleinere onderwerpen, vaak uit de tijd van Tachtig en daarna. Omdat Smit
gespecialiseerd was in de letterkunde van de tweede helft van de 16de eeuw en de
17de eeuw, kwamen de grote onderwerpen meestal daarvandaan, maar toch niet
uitsluitend, want de 18de en 19de eeuw kende hij ook goed; zo herinner ik me colleges
over de historische roman en Jacques Perk. Verder voerde hij een esthetisch-kritisch
werkcollege in, een soort analysecollege, waarop wij als kandidaten moderne
gedichten en verhalen voor elkaar bespreken moesten.
Smit bereidde colleges grondig voor. In zijn klein en regelmatig handschrift
uitgeschreven, lag de tekst op bladen voor hem. In de omgang was hij een vriendelijke,
soms wat vormelijke man, altijd bereid naar vragen te luisteren, opmerkingen te
overwegen en op tegenwerpingen in te gaan. Aan de ene kant was de afstand tussen
hoogleraar en studenten toen groter dan tegenwoordig, anderzijds kende hij ons allen
persoonlijk omdat de groep neerlandici zoveel kleiner was. Ernst en degelijkheid
kenmerkten zowel zijn onderwijs als onderzoek. Grappen moest je niet van hem
verwachten, maar dat wil niet zeggen dat zijn colleges saai waren, omdat de inzet
waarmee hij de problemen benaderde en naar een oplossing zocht ze boeiend maakte.
Zelf heeft hij eens gezegd dat wat hij van zijn ‘onvergetelijke leermeester’ Verwey
geleerd heeft, was zich met ‘geduldige ernst’ in de literaire teksten te verdiepen en
zich zo goed mogelijk in de makers in te leven. Die instelling had hij inderdaad en
die gaf hij zelf weer aan zijn leerlingen door. Hij drong ons niets op en dwong niet
in een bepaalde richting, maar heeft de wetenschappelijke habitus van velen voorgoed
gestempeld. Ik heb veel van hem geleerd en ben na mijn afstuderen nog enige tijd
zijn assistent geweest, de eerste die hij had. Daarna hielden we contact en in 1964
haalde hij me naar de universiteit terug.
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De professorale werkzaamheden

prof. dr. W.A.P. Smit

waren geen belemmering om in 1953 een uitgave van Het Bosken en Het Theatre,
de vroege werken van Jan van der Noot, te bezorgen. Het boek is als een eerbetoon
opgedragen aan de nagedachtenis van Albert Verwey, omdat hij onze eerste
renaissancist in 1895 door een bloemlezing naar voren gehaald had. Het woord vooraf
eindigt met een paar versregels van Jan van der Noot; ze op zichzelf betrekkend,
spreekt Smit het voornemen uit de lezers spoedig ‘hooger werc’ te bieden.
Van dan af richtte hij de aandacht hoofdzakelijk op de tragedie en het epos, de
hoofdgenres van de Renaissance-letterkunde. Als Vondelkenner trof het hem dat
niemand ooit de moeite genomen had diens ruim 30 toneelstukken in hun
opeenvolging en samenhang te bestuderen. Hoe wisselden, onder invloed van het
contact met geleerde vrienden, de concepties waarvan Vondel in zijn lange loopbaan
als toneelschrijver uitging? Daarover schreef Smit Van Pascha tot Noah. Het eerste
deel, over de stukken tot 1648, verscheen in 1956 - lang heeft hij ons dus niet op ‘het
hogere werk’ laten wachten! Toen hij aan het onderzoek begon, dacht hij aan twee
delen genoeg te hebben, maar Lucifer en Jeptha namen in het tweede zoveel plaats
in beslag, dat een derde nodig was. In 1962 lag de uitkomst van de ‘verkenning’,
zoals de ondertitel bescheiden luidde, vast in drie stevige delen van tezamen 1650
bladzijden. Ieder die iets over Vondels dramatiek zeggen wil, zal ze niet gesloten
mogen laten.
Veel minder omvangrijk maar gezien de uitwerking niet minder belangrijk is de
voordracht over het Nederlandse Renaissancetoneel als probleem en taak voor de
literatuurhistorie, in 1964 voor de Akademie van Wetenschappen gehouden. Sinds
de studies van Te Winkel en Worp aan het begin van de-
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ze eeuw heeft niemand zich met de ontwikkeling van de 17de-eeuwse tragedie
opgehouden. Omdat hij zich er jarenlang in verdiept had, wist Smit een aantal
structurele basiscriteria te noemen waarnaar de massa ernstige toneelstukken uit de
periode 1570-1670 geordend en beschreven konden worden. De oproep die de
voordracht inhield heeft niet tevergeefs geklonken, want al een twaalf jaar bestaat
er in Antwerpen een Universitair Centrum Renaissancedrama, dat het toneel, voorlopig
tot 1625, met behulp van de criteria classificeert.
Toen Smit zijn kandidatenwerkcollege in april 1966 ineens om gezondheidsredenen
moest opgeven, hebben Gerritsen, Sötemann en ik het overgenomen. Sindsdien
hebben wij ook de gewoonte ‘de oude Meester’, zoals we hem onder elkaar noemen,
gezamenlijk op zijn verjaardag te gaan gelukwensen.
In 1968 werden we verrast door Hooft en Dia, een stoutmoedige interpretatie van
een serie liefdesverzen van Hooft, in 1608-09 geschreven en in zijn kladboek van
de naam DIA voorzien. Volgens Smit moeten we daarachter Ida Quekels zoeken,
een vroegere geliefde van de dichter, die in 1606 getrouwd was, maar met wie hij
daarna weer in contact kwam. De aard van hun verhouding brengt met zich dat externe
gegevens ontbreken; de gehele bewijsvoering berust dan ook op ‘circumstantial
evidence’, dat wil zeggen dat er niets strikt te bewijzen valt maar dat bepaalde
omstandigheden en gegronde veronderstellingen de interpretatie aannemelijk maken.
Boeiend geschreven, laat het boek zich lezen als een wetenschappelijke
speurdersroman; ‘aanbevolen lektuur voor enigszins gevorderde lezers’, om het eens
heel plechtig te zeggen.
In december van datzelfde jaar hield Smit zijn afscheidscollege. De kern van zijn
wetenschappelijke credo omschrijft hij daarin als volgt: ‘De literair-historicus dient
daarom te beginnen bij het begin; hij moet trachten het dicht- of prozawerk, dat het
object van zijn onderzoek vormt, zo volledig mogelijk te begrijpen en voor anderen
begrijpelijk te maken vanuit de opvattingen en bedoelingen van de auteur. Met andere
woorden: hij moet proberen in de huid van de schrijver en diens tijdgenoten te
kruipen’. Dat zal natuurlijk nooit helemaal lukken, omdat men zich niet uit zijn eigen
tijd kan losmaken om als het ware een 16de- of 17de-eeuwer te worden, maar
gedeeltelijk slagen is ook al waardevol. Een verdere theoretische uiteenzetting blijft
achterwege: ‘Ik ben nu eenmaal geen theoreticus en mijn werk als literair-historicus
is altijd gericht geweest op de praktijk’. Dan gaat Smit over tot zijn eigenlijke
onderwerp, de interpretatie van een
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meilied van Hooft.
Toen hij als hoogleraar aftrad, legde hij ook het werk als redacteur van de Nieuwe
Taalgids neer dat hij meer dan een kwart eeuw verricht had. Heel wat artikelen,
bijdragen en boekbeoordelingen uit die periode dragen zijn naam of initialen. Dat
hij zijn leerlingen tot promoveren aanzette, ligt voor de hand. Daaraan danken we
een serie, meestal omvangrijke, proefschriften, resultaten van uitvoerig en nauwgezet
onderzoek.
Als ‘hoogleraar in ruste’ ging Smit 1969 in, maar wie denkt dat dat hetzelfde is
als een ‘rustende hoogleraar’ vergist zich, want rustend werd hij allerminst. Nog
geen maand na zijn afscheidscollege begon hij aan zijn laatste en grootste
onderneming: een onderzoek naar de ontwikkelingsgang van het
Renaissancistisch-klassicistisch epos in de Nederlanden, een project van epische
allure. Van 1550 af werd het heldendicht hier te lande en in het Zuiden beoefend, de
bloeitijd viel in de 18de eeuw, met voornamelijk Bijbelse epen. Dat zijn grote
dichtwerken over heldenfiguren als Abraham, Mozes, Gideon, David, Johannes de
Doper, Petrus of Paulus. Hoewel dit soort poëzie door de tijdgenoten zeer gewaardeerd
werd, was het in onze literatuurgeschiedenis een verwaarloosd en praktisch onbekend
terrein, totdat Smit het in kaart bracht. Met een onvoorstelbare werkkracht heeft hij
er zich toe gezet enige tientallen epen en de aanzetten daartoe, de meeste honderden
versregels lang, door te lezen, te bestuderen en te vergelijken. In de inleiding lezen
we als doelstelling die u bekend zal voorkomen: ‘Het gaat erom - uiteraard: zoveel
mogelijk - te achterhalen wat de epische auteurs met hun werk beoogden, welke
norm zij zich stelden, waarom zij een bepaalde vorm kozen, in hoeverre zij hun opzet
wisten te realiseren, waaraan hun geheel of gedeeltelijk slagen moet worden
toegeschreven en waaraan hun geheel of gedeeltelijk tekort schieten. In een woord:
het gaat erom duidelijk te maken, waarom het Nederlandse
Renaissancistisch-klassicistische epos is wat het is’.
Het eerste deel van Kalliope in de Nederlanden (Kalliope is de muze van het
heldendicht), over de periode 1550-1700, 820 dichtbedrukte pagina's tellend,
verscheen in 1975. Het tweede, met 870 pagina's over de periode 1700-1780, kwam
net op tijd van de pers om de uitgever in staat te stellen het de jarige op 3 december
aan te bieden. Het is de bekroning van meer dan een halve eeuw publiceren, vijftien
jaar nadat Smit de universiteit verlaten heeft.
Misschien komt hij nu eindelijk aan zijn al lang verdiende rust toe, een
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rust die ik hem en zijn vrouw nog menig jaar toewens. Vielen tot nu toe leven en
werken voor hem samen, nu zal hij aan een leven zonder werken moeten wennen,
en dat zal hem nog moeite kosten. Misschien kan het besef dat hij tijdens zijn aktieve
jaren meer dan enig vakgenoot aan de literatuurgeschiedenis van de Renaissance en
het Klassicisme bijgedragen heeft, hem dat gemakkelijker maken.
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la répétition (dégas)
in de poging gespannen,
van de top van het doel
tot de tenen in gevoel,
het onderste mogelijk
en het diepste al gegeven
het lichaam in alle
waanzinnige ernst genomen:
leven voor de inhoud,
passie voor de vorm
Paul van den Belt
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J.Ph. van Oostrom
Wat hebban olla vogala nu eigenlijk?
Het was in 1983 precies vijftig jaar geleden dat de neerlandistiek kennis kreeg van
het bestaan van een Engels handschrift waarin, op een oorspronkelijk blanco
verso-zijde, een aantal krabbels stond, waaronder het beroemd geworden ‘oudste
zinnetje in onze taal’.

foto: uit foto-archief Instituut De Vooys

Sindsdien hebben heel wat onderzoekers, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, zich
met het zinnetje beziggehouden.
De taalkundigen beperkten zich tot de transcriptie, de ouderdom en het dialect:
het slot van de zin was door beschadiging en verbleking grotendeels onleesbaar
geworden; de voorgestelde dateringen schommelden tussen het eerste kwart van de
elfde eeuw en de eerste helft van de twaalfde eeuw; wat het dialect betreft had het
oudwestvlaams, al dan niet met engelse invloed, de beste papieren, maar oudsaksisch
is ook verdedigd.
De letterkunde had vooral aandacht voor aard en ‘bedoeling’ van de mededeling:
was het een citaat uit een bestaand lied? Was het een vernuftig
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taalspelletje met de erboven geschreven latijnse zin, en wie van de twee was primair?
Of was het de hartekreet van een ziel-in-nood?
Voor de ‘boodschap’ bewogen de interpretaties zich tussen enerzijds, erotisch,
heterofiel: ‘Het wordt hoog tijd dat jij en ik gaan nestelen’ (ik parafraseer wel erg
vrij!), anderzijds, allegorisch, sexeloos: ‘Alle geroepenen Gods zijn reeds in het
klooster getreden, behalve jij en ik’.
Het is niet mijn bedoeling dieper op deze veelheid van meningen in te gaan. Een
goed overzicht met literatuurverwijzingen is te vinden in de bijdrage van Greet
Kettenis en Joke Meijer ‘Veel trammelant om een klein zinnetje’ in: De letter doet
de geest leven. Bundel opstellen aangeboden aan Max de Haan bij zijn afscheid van
de Rijksuniversiteit te Leiden, bladzijde 9-26 (Leiden, 1980). Uit dit artikel blijkt
dat men het redelijk eens is over het begin van de transcriptie:
Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi/c/ /e/nda thu ....

Waar het mij om te doen is, is de verbluffende unanimiteit over wat er ‘werkelijk’
of ‘letterlijk’ staat. Expliciet of impliciet komt men tot de ‘vertaling’:
‘Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij...’

Men beschouwt hebban dus als een vorm van het hulpwerkwoord. Volgens mij is
dit een anachronisme: het gebruik van een omschreven voltooide tijd in een
oudgermaans dialect lijkt mij rijkelijk vroeg. Ik ben ervoor hebban op te vatten als
een vorm van het zelfstandige werkwoord; dan wordt hagunnan een bepaling van
gesteldheid of attributieve nabepaling bij nestas en de parallellie met het latijn:
Abent omnes volucres nidos inceptos nisi ego et tu....

is nog groter dan men al dacht. Volgens mij staat er dus ‘letterlijk’:
‘Bezitten alle vogels begonnen nesten, behalve ik en jij...’

Waar de historische taalkunde zich al niet druk over maakt....
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Namens het SOV,
Annet Scheringa
Klaartje Urbanus
Ellen Voerman
Liberal Arts: Algemene Letteren
In sentember 1985 zullen er geen eerstejaars Nederlands meer zijn. Als het goed is,
start dan de nieuwe studie ‘Algemene Letteren’. Er heeft hierover al het een en ander
in het U-blad gestaan. Om dit alles enigszins te verduidelijken, volgt hier enige
informatie over de voorgeschiedenis, de studieopzet en de consequenties voor de
student.
Op de universiteiten moet bezuinigd worden: teveel vakgroepen doen te weinig.
Waarin moet dan gesneden worden? Om deze vraag te beantwoorden is indertijd de
taakverdelingscommissie in het leven geroepen. Deze bracht een advies uit over
welke vakgroepen/faculteiten mochten blijven en welke niet. Helaas: Deetman
negeerde dit advies en ging zijn eigen weg.
Intussen is de faculteit Letteren ook zelf gaan denken: als er iets weg moet, wàt
dan? En hoe moet de toekomst eruit gaan zien? Deze vragen werden overwogen en
dit mondde uit in vier rapporten met beleidsvoornemens. Het derde rapport (maart
1983) is het belangrijkste. In dit rapport wordt namelijk voor het eerst gesproken
over een ‘convergent model’. Dit betekent dat de student zich in de eerste paar jaar
van zijn/haar studie zo breed mogelijk kan oriënteren, om zich daarna toe te spitsen
op nog maar enkele vakken (van breed naar smal dus). De student zou hiervoor de
moge-
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lijkheid moeten krijgen zonder belemmerd te worden door vakgroepsgrenzen.
Dit laatste zou betekenen dat de vakgroepen opgeheven moeten worden. Dit is
dan ook de bedoeling. Enkele voordelen hiervan zijn:
1. De student kan uit een veel breder scala van vakken kiezen.
2. Omzwaaien naar een andere studie zal veel minder vaak voorkomen. Met andere
woorden: er zullen méer studenten aan de letterenfaculteit afstuderen, oftewel
het numeriek rendement zal hoger worden en als gevolg daarvan zal er minder
op de faculteit Letteren worden bezuinigd.
3. Als de faculteit één geheel wordt, kan men niet zomaar een studierichting daaruit
opheffen. Bedreigde vakgroepen kunnen dus waarschijnlijk blijven bestaan.
Overigens zal er in ieder geval geld uit Den Haag komen omdat de faculteit Letteren
in Utrecht - als alles doorgaat - de experimentele status zal verkrijgen. Voor
experimenten is er blijkbaar wèl geld...
Hoe zal de nieuwe studie eruit gaan zien?
De vakgroepen worden formeel opgeheven. Studenten gaan dus niet meer
Nederlands of Frans studeren, maar Algemene Letteren. In de eerste twee jaar van
de eerste fase (ook dit wordt een Twee-fasenstudie) kan de student kiezen uit een
groot aanbod van vakken binnen, maar ook buiten de faculteit (bijvoorbeeld rechten,
theologie, filosofie). Hij/zij moet dan veel keuzen maken:
• Welke vakken wil ik volgen;
• op welk niveau wil ik dat vak volgen (er zijn drie niveaus);
• welke aard moet die cursus dan hebben (inleidend of heel diepgaand)?
Als de student na twee jaar een bepaald aantal punten vergaard heeft, kan hij/zij, als
er geen interesse is om verder te studeren, het basisdiploma krijgen. Dit diploma
geeft even weinig toegang tot de maatschappij als een propedeusediploma. De student
kan er dus niets mee. Het is alleen van nut voor de faculteit, omdat zo het numeriek
rendement verhoogd wordt. (Of dit diploma er komt, is nog de vraag. Nadeel ervan
is dat het het prestige van de faculteit omlaag kan halen).
De student kan natuurlijk ook doorgaan naar de tweede periode van de eerste fase.
In deze periode moet hij/zij zijn/haar interesse inperken en een ‘hoofdvak’ en een of
meer ‘bijvakken’ kiezen. Na twee jaar volgt dan het doctoraalexamen. Sommigen
kunnen daarna door naar de tweede fase.
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Wat zij nu hiervan de gevolgen voor de student? Het SOV ziet enkele positieve, maar
ook negatieve kanten.
Positieve kanten:
• De meeste bedreigde vakgroepen zullen blijven bestaan. Studenten zijn dus niet
gedwongen om in een andere stad te gaan studeren.
• De Algemene Letteren-student kan zich veel breder ontwikkelen dan nu het
geval is. Hij/zij zal ook een zodanig pakket kunnen kiezen dat hij/zij precies in
een baan past. De keuzevrijheid is groot.
Negatieve kanten:
• De student moet vanaf het begin van de studie veel keuzen maken. Dit vereist
een goede studiebegeleiding. Dit betekent dus niet éen studiebegeleider voor
duizend studenten, maar éen begeleider voor misschien vijftig studenten. Het
is de vraag, hoe men dit wil organiseren.
• De student hoort dan niet meer bij een vakgroep; heeft dus geen ‘basis’. Hij/zij
volgt allerlei verschillende vakken en zit dus niet een paar jaar achter elkaar in
een vaste groep. Voor veel studenten zal dit best moeilijk zijn, zeker in het
begin. Door de individualiteit van de studie zullen er waarschijnlijk méer
problemen rijzen oo het sociale vlak. De organisatie van mentorgroepen zal dit
misschien een beetje kunnen voorkomen.
• Een ander nadeel van de losse structuur is dat het niet makkelijk zal zijn om
studenten te mobiliseren voor een studentenoverleg of iets dergelijks.
• Als alles in september 1985 begint, dan betekent dit dat er drie studievormen
naast elkaar zullen bestaan: Oude Stijl, Twee-fasenstructuur en Algemene
Letteren. Voor de eerste twee vormen bestaan er wèl vakgroepen, voor de laatste
niet. Het is nú soms al problematisch: studenten van twee verschillende
studievormen die dezelfde colleges moeten volgen. Als daar nog een derde vorm
bijkomt, zullen deze problemen vanzelfsprekend nog groter worden. Hier zal
nog heel wat organisatietalent aan te pas moeten komen!
Het is inmiddels duidelijk dat de plannen reeds in een vergevorderd stadium zijn.
Op de SOV-kamer (A 229) ligt de ‘Contourennota Algemene Letteren’. Deze is voor
iedereen ter inzage. In februari zal het SOV een thema-avond aan dit onderwerp
wijden.
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Ronald Tebra
Op weg naar een divergent model
Een jaar na de invoering van de Twee-fasenstructuur klinkt uit Utrecht het zoveelste
vernieuwingsgeluid. Op zich al verwonderlijk dat juist een faculteit Letterkunde in
Utrecht, met een rijke traditie waar bovendien regelmatig op teruggegrepen wordt,
met de jongste voorstellen komt. Het gaat hier om het voorstel tot invoering van het
uit Amerika bekende model van de Liberal Arts studie.
Er is in dit voorstel sprake van een convergente opzet van de Letterenstudie. Met
andere woorden, een model met een zeer brede basis die uitloopt naar een spitse top:
de uiteindelijke afstudeerrichting. Juist dit convergente karakter van het model wordt
sterk benadrukt. Naar mijn idee echter is het feit dat het een zogenaamd
vakgroepsoverstijgend model is, van veel wezenlijker belang. Immers de huidige
studie is al zeer convergent van karakter. Vanuit een breed geörienteerd propedeutisch
jaar spitst de studie zich al snel toe naar één afstudeerrichting. Deze wijze van
specialisatie is al jaren gebruikelijk, dus daarin kan het vernieuwende aspect van het
voorstel niet liggen.
Echt vernieuwend is de keuze van de inhoud van die brede basis. Dat de studie
vakgroepsoverstijgend van opzet is, wil zeggen dat het eerste - noem het voor het
gemak nog maar even het propedeutische - jaar een vakkenaanbod zal gaan kennen
dat een doorsnede moet zijn van alle vakgroepen van de faculteit Letteren. Pas daarna
moet de student (langzaamaan) een keuze gaan maken uit de vele mogelijke
afstudeerrichtingen die de facul-
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teit biedt. Het globale verloop van de studie blijft dus gelijk: van breed naar smal.
Dat er op organisatorisch gebied unieke kanten zitten aan het plan wil ik niet
ontkennen, maar voor de student valt er in wezen niet veel nieuws te ervaren.
Ik wil trachten hieronder een vernieuwingsidee te introduceren waarbij het accent
ligt op een andere wijze van studeren, zodat uiteindelijk de vernieuwing de student
ten goede komt.
De vraagzijde van de arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk aan het veranderen.
Werd vroeger gevraagd naar specialisten, de laatste jaren ontwikkelt er zich een
vraag naar wat ik voor het gemak even aanduid als superspecialisten. Duizendpoten
zou misschien een betere benaming zijn. Er wordt namelijk niet meer gevraagd naar
een neerlandicus afgestudeerd in de richting taalbeheersing, maar om maar wat te
noemen naar een academisch geschoolde die een goed taal gevoel bezit, kennis heeft
van massacommunicatie en public-relationstechnieken, die daarnaast thuis is op het
gebied van management en liefst nog iets afweet van bedrijfsrecht. Het hoeft geen
betoog dat zo'n superspecialist moeilijk te vinden zal zijn. Nu hoeft er maar één
persoon rond te lopen die op deze beschrijving past en het bedrijf of de instelling is
gered. Daarnaast is het duidelijk dat de adverteerders tegenwoordig handig gebruik
maken van het overschot aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Tussen al die
werkzoekenden moet er altijd wel iemand te vinden zijn die geschikt is voor deze
functie. Kortom waar de vraagzijde van de arbeidsmarkt zich al zeer alert aangepast
heeft aan de veranderde situatie blijft de aanbodzijde (lees: de universiteit) hopeloos
in gebreke. Het moet toch zo langzamerhand duidelijk zijn dat iemand met een
gespecialiseerde, dat wil zeggen smalle, opleiding in de meeste gevallen niet makkelijk
een baan zal vinden in deze tijd.
De enige oplossing voor dit probleem is dat de universiteiten een aantal opleidingen
tot superspecialist gaan creëren.
Op een heel ander vlak ligt het volgende probleem. Het is algemeen bekend dat het
voor vele eerstejaars erg moeilijk is om op die jonge leeftijd een keuze te maken uit
het grote aanbod van opleidingen. Dit probleem wordt des te nijpender nu ook de
studieduur aan beperking onderhevig is, om nog niet eens te spreken over de vraag
of een eenmaal begonnen studie wel tot en met de tweede fase doorlopen mag worden.
Al met al komt het
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erop neer dat het belang van een juiste studiekeuze steeds groter wordt terwijl die
keuze bepaald niet makkelijker wordt.
De enige oplossing is dat de universiteiten opleidingen aan gaan bieden waarbij
het tijdens de gehele studie mogelijk blijft een zo groot mogelijk aantal richtingen
te kiezen, met andere woorden een opleiding tot superspecialist.
Een voor de hand liggende vraag is uiteraard hoe zo'n opleiding er dan uit zou
moeten zien. Naar mijn mening is dit het beste te bereiken door middel van het
divergente model. Dit model, dat zich het beste laat omschrijven als een pyramide
op zijn punt, kenmerkt zich door de smalle basis en een uitwaaierende top. Het model
is gebaseerd op een zich langzaam ontwikkelende interesse van de student. Concreet
komt het op het volgende neer:
Vrijwel iedere aankomend student weet te vertellen waar in hoofdzaak zijn of haar
interesse ligt: iets in de techniek of iets in de ‘zachte sector’ of wellicht iets in de
richting van letteren. Deze interesse leidt tot de studiekeuze: exacte wetenschappen,
sociale wetenschappen of letteren. Vervolgens wordt er in de gekozen richting een
smal programma van algemene aard aangeboden waarbij het accent ligt op het
algemeen informatieve karakter van het lesprogramma. Het moet als het ware een
vluchtig overzicht bieden van wat er op het grote terrein van de gekozen richting te
doen valt. Uit deze informatie kiest de student een aantal vakken die interessant lijken
om mee door te gaan. Deze vakken hoeven niet per sé in dezelfde richting te liggen:
om bij letteren te blijven kan dat bijvoorbeeld een onderdeel taalbeheersing en
daarnaast iets van geschiedenis zijn. Na een tweetal onderdelen van geschiedenis
kan blijken dat deze richting voor de student niets interessants te bieden heeft. Op
dat moment bestaat de mogelijkheid om eenvoudigweg met deze tak te stoppen en
verder te gaan met taalbeheersing. Natuurlijk heeft dit veel weg van een motivatie
vanuit het negatieve: als je er geen zin in hebt dan doe je het niet. Maar er zit daarnaast
een, veel grotere, positieve motivatie in het model. Een voorbeeld kan dat duidelijk
maken: tijdens het volgen van een aantal onderdelen taalbeheersing blijkt dat de
student meer en meer interesse begint te krijgen in het bedrijfsleven, of hij bedenkt
dat zijn latere werkterrein zich zeer waarschijnlijk in het bedrijfsleven zal bevinden.
Een logisch vervolg is dat er gekozen wordt voor een paar onderdelen bedrijfskunde
en daaraan gekoppeld een stukje bedrijfsrecht.1 Ondertussen gaat de opleiding
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in de richting taalbeheersing gewoon door. Als na verloop van tijd blijkt dat op het
bedrijfskundig gebied voldoende kennis is opgedaan, loopt op dat moment ook de
bedrijfskundige tak dood en wordt er al snel afgestudeerd in de richting taalbeheersing
met een paar mogelijke zijsprongen naar massacommunicatie en
public-relationstechnieken.
Al met al is er nu een superspecialist afgestudeerd die meteen aangenomen wordt
bij het bedrijf dat bovenstaande ‘advertentie’ in de krant had staan.
Zoals uit het voorbeeld blijkt biedt het divergente model een aantal grote voordelen.
Om te beginnen studeert de student tijdens de gehele studie vanuit de interesse op
dat moment. Er zal zich bijna geen enkel moment voordoen waarop er door een
student een vak gevolgd moet worden waar niet vrijwillig voor gekozen is. Daarnaast
is het mogelijk de uiteindelijke afstudeerrichting pas in een laat stadium definitief
vast te leggen. Deze keuze dringt zich uiteindelijk vanzelf op door het stringent
volgen van de eigen interesse. Dit laatste zal de motivatie om de studie af te maken
sterk positief beïnvloeden. Ook docenten zullen merken dat zij alleen nog te maken
krijgen met gemotiveerde studenten. Later, na het afstuderen, zal blijken dat
solliciteren een stuk gemakkelijker gaat. Misschien verschijnt er maar één advertentie
per jaar waarin juist die superspecialist gevraagd wordt maar de sollicitant past dan
wel precies op het ‘plaatje’.
Dat er voor het bedrijfsleven aantrekkelijke kanten aan het model zitten is
voldoende bewezen als men bedenkt dat in het merendeel van de advertenties al
gevraagd wordt naar een dergelijke superspecialist.

Eindnoten:
1 Voor een optimaal functioneren van het model is het noodzakelijk dat het geheel een
faculteitsoverstijgend karakter heeft om zijsprongen naar een heel ander interessegebied mogelijk
te maken. Alleen dan is er sprake van een maximale keuzevrijheid.
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Robert van 't Wout
Initiatievenbank voor homo- en vrouwenstudies
In de afgelopen tien jaar heeft een nieuw verschijnsel zijn intrede gedaan in de
Nederlandse universiteiten: homo- en vrouwenstudies. De werkgroepen mogen zich
nu ‘interfacultair’ noemen, al beperkt de reikwijdte zich voornamelijk tot de
vakgroepen sociologie, psychologie en geschiedenis. Dat homo- en vrouwenstudies
zich tot nu toe hebben moeten beperken tot dit onderzoeksgebied is niet helemaal
onlogisch. Bij het zoeken naar oorzaken van een maatschappelijke achterstelling zal
men in eerste instantie natuurlijk zoeken in de geschiedenis van maatschappelijke
opvattingen en dogma's.

Toegepaste homo- en vrouwenstudies
Onlogisch is het wel dat andere vakgroepen zich zo weinig geïnteresseerd hebben
getoond voor de interfacultaire werkgroepen. Onlogisch omdat duidelijk mag zijn,
dat de achterstelling van vrouwen en homosexuelen ontegen-
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zeggelijk heeft doorgewerkt, zelfs is ingebouwd in de ‘produkten’ van onze
samenleving, de ‘logische’ werkelijkheid zoals we die kennen, een werkelijkheid
die de wetenschap als onderzoeksgebied heeft.
Het is niet toevallig dat de vakgroep Rechten zich al heeft aangesloten bij de
werkgroepen. De Grondwet en het Wetboek van Strafrecht zijn enerzijds gebaseerd
op maatschappelijke opvattingen, dus ook dogma's en misvattingen, anderzijds zijn
ze een vrijbrief voor nieuwe onderdrukking en achterstelling, als dat stelsel van
wetten opnieuw uitgangspunt is voor een te vormen mening. Deze vorm van
‘toegepaste homo- en vrouwenstudies’ is eerder vanzelfsprekend dan verwonderlijk.
Onlogisch is het dus dat de meeste vakgroepen zich zo weinig geïnteresseerd
tonen. Geheel onverklaarbaar is het jammer genoeg niet: de mogelijkheid om binnen
de eigen vakgroep een onderdeel homo- of vrouwenstudies te volgen staat of valt
met de bereidheid van een docent een dergelijk college te geven. Zonder een
bereidwillige docent komt er geen geld uit Den Haag om een dergelijk studieonderdeel
op te zetten.
De vraag die nu opkomt is natuurlijk: ‘In hoeverre is het bij het bestuderen van de
Nederlandse letterkunde van belang kennis te nemen van problematiek rond de
achterstelling van vrouwen en homosexuelen en de invloeden daarvan op de
letterkunde en literatuurgeschiedenis?’ (Is dat een rethorische vraag?) Zo ja: ‘Hoe
komt het dat er in Utrecht geen toegepaste homo- en vrouwenstudies opgezet worden
binnen de vakgroep Nederlandse letterkunde?’

Evident belang?
- vrouwen en literatuurgeschiedenis Een vluchtige blik in een willekeurige literatuurgeschiedenis of bloemlezing leert
al: er worden veel schrijvers genoemd, maar véel minder schrijfsters. De verhouding
is ongeveer tien tegen een. In de Schets van de Nederlandse letterkunde van De
Vooys en Stuiveling1 uit 1966 worden ongeveer 550 mannen besproken, tegen 50
vrouwen. In Lodewick's geschiedenisbloemlezing2 is het 335-39, in de ‘Spiegel’ van
Hans Warren3 is dat 100-13. Ook andere bloemlezingen en geschiedenissen geven
steeds diezelfde verhouding4.
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Kunnen vrouwen minder goed schrijven, of denken alleen de uitgevers dat? Ligt het
waargenomen verschil aan de uitgevers of de literatuur-historici of aan de vrouwen?
En verder: welke plaats krijgen de vrouwen die wél voorkomen in de
geschiedenissen? En: wat is de plaats van de vrouw als personage in de
mannenliteratuur?
Dat er oorzaken van het verschil te vinden zijn na sociologisch, psychologisch en
historisch onderzoek is duidelijk. Maar alleen na een toegespitst onderzoek binnen
de neerlandistiek kan bevredigend verklaard worden hoe de maatschappelijke
achterstelling heeft doorgewerkt in de literatuur en haar beschrijving.

- homosexualiteit en literatuurgeschiedenis De problemen bij het onderzoeken van homosexualiteit in de Nederlandse literatuur
zijn van een ander karakter. Hier is het probleem niet altijd het weglaten van schrijvers
en schrijfsters - de bloemlezingen en geschiedenissen zouden dan wat al te dun
uitvallen - maar vooral het ontkennen of verzwijgen van het homosexuele karakter
van de tekst als die kennis van wezenlijk belang is voor een juiste interpretatie van
die tekst. Het wonderlijke is dat de ‘ware aard’ van de auteurs in de wandelgangen
vaak wel bekend is, maar dat bij de beschrijving van iemands werk in boekvorm de
‘valse kuisheid’ of ‘(im)morele censuur’ de kop op steekt.
Deze nogal veel voorkomende zaak hier van voldoende voorbeelden te voorzien
valt buiten het doel van dit artikel. En verder: Het onderzoek naar zo'n omvangrijk
verschijnsel in onze letterkunde zal buiten de capaciteit liggen van welke student
dan ook. De mogelijk aanwezige belangstelling zou gebundeld moeten worden om
de problematiek op een zinvolle manier het hoofd te bieden.5

Initiatief bij docenten of bij studenten
In Utrecht is een ‘pat-stelling’ ontstaan, anders dan in bijvoorbeeld Amsterdam waar
al ‘toegepast homo- en vrouwenstudies’ binnen de studie Nederlands worden
aangeboden. Aangenomen dat de docenten wachten op initiatiefvolle studenten (hoe
anders zou men de voorzichtige houding moeten
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verklaren?) en aangenomen dat studenten wachten op het aanbod van een dergelijke
collegereeks, hoe kan dan de impasse worden doorbroken?

- de docenten
Er is maar weinig bekend over de handelwijze en motivatie van docenten. In hoeverre
zitten ze vast in een bepaald stramien of houden ze vast aan richtlijnen van hogerhand?
In hoeverre wordt het lesprogramma bepaald door politici in Den Haag of door de
structuur van het Instituut, of is het zo dat leerkrachten zelf kunnen bepalen wat er
op het studieprogramma staat? Wordt er wel echt rekening gehouden met de
opvattingen en wensen van de studenten? Sinds kort bestaat de mogelijkheid om
buiten het eigen instituut punten te halen. Maar de gelegenheid om binnen het eigen
instituut een ‘toegepast’ lesprogramma te volgen bestaat nog niet. Het ontbreekt de
vakgroep Nederlandse letterkunde aan een docent die op eigen initiatief een college
homo- en vrouwenstudies opzet, of het ontbreekt de docenten aan de mogelijkheid
om zoiets binnen de structuur van het instituut door te zetten.
Gezien het stilzwijgen in de afgelopen tien jaar mag aangenomen worden dat het
initiatief maar heel sporadisch van de docenten zal komen. Vermeld moet worden
dat er éen is geweest die zich geïteresseerd heeft getoond voor het verschijnsel
homostudies. Jammer genoeg is hij al afgehaakt na de eerste gesprekken met een
coördinatrice van de werkgroep, Judith Schuif.
Voor vrouwenstudies is al evenmin interesse getoond. Het Dwarsverband
vrouwenstudies letteren dat een college aanbiedt in samenwerking met een zevental
medewerksters van verschillende letterenvakgroepen heeft van de medewerk(st)ers
van Instituut De Vooys geen enkele reactie of medewerking gekregen. Hoeveel
initiatief is er nog nodig om ook de vakgroep Nederlands geactiveerd te krijgen?

- de studenten
Tot nu toe hebben echter ook studenten weinig initiatief getoond. Studentenaktiviteiten
en -overleg zijn wel gebundeld, maar hun organisaties zijn
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zozeer een onderdeel van het systeem dat de veranderingen en verbeteringen steeds
in de marge van de bestaande structuur liggen.
Het SOV lijkt een bundeling te blijven geven van bezwaren tegen de studie- opzet
zoals die nu is of nu is geworden. De resultaten van deze politiek, zoals die staan
opgesomd in een artikel in VOOYS6, geven een tekenend beeld van het gegeven dat
er verschrikkelijk weinig te veranderen is aan de vooropgezette structuur achter de
scholing die wordt aangeboden.
Andere studentenaktiviteiten zijn gebundeld in de STAV. Studentenfeesten en
-café's hadden aanvankelijk de meeste aandacht. De forumdiscussies van het afgelopen
jaar kunnen niet onvermeld blijven. Het is een initiatief dat bijzonder waardevol is.
Vooral de laatste discussie over ‘vrouwen in de literatuur’ is in het kader van
toegepaste vrouwenstudies niet onbelangrijk. Schrijnend is alleen dat een dergelijke
discussie ophoudt als de forumavond is afgelopen. De nabespreking boven een borrel
kan zich niet uitbreiden tot een wetenschappelijk onderbouwde mening; een serieus
onderzoek naar de verschillen tussen vrouwen en mannen in de geschreven en
beschreven literatuur is nog niet mogelijk binnen het instituut.
De collegereeks die het Dwarsverband vrouwenstudies letteren aanbiedt is
natuurlijk een welkom alternatief. Zolang De Vooys niet zelf met een
vrouwenstudieprogramma komt, kunnen alle geïnteresseerde studenten terecht bij
het ‘Dwarsverband’. De mogelijkheid om iets aan toegepaste vrouwenstudies te doen
is er dus wel. Het wonderlijke is echter dat van de hele instituutsbevolking zich maar
één studente heeft aangemeld voor de collegereeks! Is er dan werkelijk helemaal
geen interesse voor vrouwenstudies? Of denkt iedereen met een gerustgesteld gevoel:
er zijn andere mensen die zich er mee bezig houden, dus nu hoef ik het niet meer te
doen?

Initiatievenbank voor homo- en vrouwenstudies
De impasse moet worden doorbroken. Een goede mogelijkheid lijkt mij een
onafhankelijke INITIATIEVENBANK die alle ideeën en initiatieven van studenten
en docenten kan verzamelen en bundelen. Bij de vakgroep Geschiedenis bestaat een
dergelijke initiatievenbundeling al. Er bestaat daar zelfs de mogelijkheid voor
studenten om een eigen onderzoeksvoorstel in te dienen bij de vakgroep. Het eigen
onderzoek dat wordt begeleid door een studentassisten(e), wordt beloond met
studiepunten als blijkt dat er voldoende
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werk is verricht.
De voorsprong die ‘Geschiedenis’ op ‘Nederlands’ heeft is duidelijk. Om deze
achterstand zo snel mogelijk in te lopen is er een INITIATIEVENBANK opgericht.
Deze INITIATIEVENBANK heeft tot doel allerlei initiatieven en voorstellen op het
gebied van homo- en vrouwenstudies te inventariseren en te bundelen. Als blijkt dat
er op het Instituut De Vooys voldoende belangstelling bestaat voor homo- en
vrouwenstudies dan is een bundeling van die belangstelling de enige mogelijkheid
om aan de docenten en de vakgroepsraad duidelijk te maken dat er een dergelijk
programma aangeboden zou moeten worden.
Mocht zich de situatie voordoen dat via de INITIATIEVENBANK wél blijkt dat
er voldoende belangstelling bestaat, maar dat de vakgroep géen gehoor geeft aan de
roep op een dergelijk programma, dan valt altijd nog te bezien of er vanuit de
INITIATIEVENBANK een programma-aanbod verzorgd kan worden. Dit laatste
uiteraard in samenwerking met de inzenders van de initiatieven.
Wellicht doet zich in de toekomst de mogelijkheid voor om de
INITIATIEVENBANK uit te breiden naar andere gebieden. Te denken valt aan
bijvoorbeeld: (jeugd) jounalistiek, semiotiek in stripverhalen, onderzoek naar vormen
van andere niet-literaire teksten, semiotiek in fotografie en film, fonologie van het
Utrechts dialect, enzovoort, enzovoort.
De INITIATIEVENBANK heeft een postvakje op het instituut. Allerlei voorstellen
en initiatieven, maar vooral ook blijken van belangstelling om een college homo- of
vrouwenstudies te volgen, kunnen in dat postvakje gelegd worden, of kunnen worden
opgestuurd naar:
INITIATIEVENBANK De Vooys, Postbus 80.091, 3508 TB Utrecht.

Eindnoten:
1 C.G.N. de Vooys en G. Stuiveling, Schets van de Nederlandse letterkunde, 30e druk, Groningen,
1966.
2 H.J.M.F. Lodewick, Literatuur, Geschiedenis & bloemlezing, (1) 31e druk, (2) 29e druk, Den
Bosch, 1976.
3 Hans Warren, Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw, 1e druk 4e
editie, Amsterdam, 1979.
4 Hier nog een paar voorbeelden van oudere werken: C.G.N. de Vooys e.a., Letterkungid leesboek,
(1) 2e druk, Groningen, 1926, (2) Groningen, 1923: 95-6. J. Mooy, Mijn eerste gang door onze
letterkunde, Hilversum, 1933: 66-6. E.F. van de Bilt e.a., Beknopte geschiedenis der Nederlandse
letterkunde, 8e druk, 's-Hertogenbosch, 1946: 310-30.
5 Men zou kunnen zeggen: de literatuurgeschiedenis moet drastisch herschreven worden. En
zoals W.P. Gerritsen zei in ‘Terugdenkend aan Gerard Knuvelder’ in VOOYS, 1 (1982), nummer
1, bladzijde 4: ‘[Knuvelder is...] naar menselijke verwachting de laatste die in zijn eentje de
héle Nederlandse litteratuur heeft beschreven.’
6 in: VOOYS, 1 (1982), nummer 1, bladzijde 28-32.
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Ben Peperkamp
Een Nijhoff-studie in de stilte
In 1982 verscheen in de reeks Brabantse drukken onder auspiciën van de Sectie
Literatuur van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noord-Brabant, het boek Schaduwlopen van G.W.M. van de Zande: een studie over
Het uur U en Een idylle van Martinus Nijhoff. Met de ogen dicht, wat wil zeggen
zonder beschouwingen over (de theorie van) de close-reading als zodanig, volgt Van
de Zande dit lyrisch tweeluik regel na regel zoals de groep kinderen stap na stap de
schaduw van de man die door de straat van Het uur U gaat. Voortdurend vraagt hij
zich af wat er staat, of niet, en hoe, om uiteindelijk de motivische lijnstukken tot
lijnen door te trekken in zijn interpretaties. ‘Wij hebben getracht zo veel mogelijk
zelfstandig, opnieuw te lezen’, schrijft de auteur in de Ter inleiding, en wat hij als
resultaat van die nieuwe lezing heeft neergeschreven is goed beargumenteerd en
verhelderend. Hoe groot de merites van deze studie zijn is in het bestek van dit
signalement nauwelijks of niet aan te geven, doch zeker is dat het werk uitdagende
visies tegenover en naast aloude Nijhoff-publicaties stelt zoals F. Lulofs'Verkenning
door varianten en dus een stimulerende bijdrage kan leveren aan de onderzoekingen1.
Na de Ter inleiding en de minutieuze lezing-interpretatie2 van Het uur U die zo
geconcipieerd is dat de lezer als het ware tegelijk met Van de Zande meekijkt naar
de moeilijke plekken van het vers, volgt een (gedeeltelijk herbeschouwend) hoofdstuk
over aspecten als tijd, ruimte en perspectief. Daarin ook spreekt de auteur over de
motieven: over het ène
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verhaalmotief - de wandeling van de man door de straat, de reacties en de kinderen
-, over de twee abstracte - leegte en stilte -, en over een drietal relatiemotieven die
Van de Zande beschouwt als ‘niet eerder in de literatuurwetenschap aangeduide
structuurprincipes’. Hij schrijft hierover: ‘Wij verstaan (onder een relatiemotief, BP)
een dubbelmotief waarvan de componenten steeds samen optreden (hemel - aarde,
man - straat- bewoners), elkaars tegengestelde zijn, positief en negatief geladen, maar
die onderling vooral een relatie hebben die naar synthese, naar harmonie, streeft of
naar opheffing van gespletenheid, c.q. naar overwicht van het hogere (zo in casu
enerzijds de mens die men in feite veelal is, het doodse gewoontedier, anderzijds die
welke men zou willen zijn: de waarlijk levende, die zich spontaan door de geest laat
leiden)’.3 Deze noties vergelijkt hij met verklaringen van Nijhoff zelf. En tenslotte
buigt de onderzoeker zich over ‘Bronnen, invloeden, achtergronden’ van Het uur U
zoals K. Meeuwese deed naar aanleiding van een (mogelijk) unanimistische
correspondentie met Ina Boudier Bakkers De straat, door de klassieken (conform
Hermes in: (...) de god Hermes van zijn bergtop), de bijbel (conform bijvoorbeeld
de Matheus-allusie in: (...) dit vlees, zo zwak het was)4 en mijns inziens even uitdagend
als wat minder overtuigend Dante, Hooft, Coster, en zelfs het Gnosticisme èn Jung,
plus Diepenbrock5 ter bepeinzing aan te bieden. Dit patroon, van woord naar momotief
of thema, en als het ware òver de lyriek heen naar de literaire traditie6 volgt Van de
Zande ook in zijn studie over Een idylle. En als intrigerende climax van zijn werk
zet hij beide naast elkaar - Nijhoff heeft beide ook tezamen uitgegeven in 1942 -,
beide naar verband én spiegeling beschouwend, beide ook verbindend als een tweeluik
op thematisch niveau.
Het is uiterst betreurenswaardig dat deze studie in de populaire bladen als Vrij
Nederland boekenbijlage, noch in de tijdschriften der Neerlandistiek is gesignaleerd
of besproken. Een recensie ‘in eigen huis’ daargelaten7, is dit knappe werk door
stilzwijgen omgeven: door een stilte, die muziek worden moet.
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Martinus Nijhoff
foto: uit De Gids, 116e jrg. no. 4+5

Eindnoten:
1 Het uitgangspunt van Van de Zande is de lyriek, niet de onderzoekstraditie; slechts zeer summier
geeft hij aan hoe zijn studie zich verhoudt tot het aloude.
2 Van de Zande spreekt consequent van exegese.
3 G.W.M. van de Zande, Schaduwlopen, 's-Hertogenbosch 1982, p.XI. Het tussen haakjes
genoemde betreft het drietal relatiemotieven; cursiveringen van de auteur.
4 conform Matheus 26:41
5 conform Nijhoff's vers Diepenbrock, VW 1: 507.
6 ‘Ten aanzien van een uiterst erudiet dichter als Nijhoff (...), mag men zich bij een interpretatie
niet tot het gedicht of het oeuvre zelf beperken. Men dient er de gehele literaire traditie bij te
betrekken, dus niet alléén de periode van begin twintigste/tweede helft negen- tiende eeuw,
want uit het totale oeuvre blijkt dat Nijhoffs literaire belangstelling zich tot de tijd van Homerus
uitstrekte.’ Deze zèer recente uitspraak van P.H. Schrijvers (in De Revisor, 1983 (10) nr.5, p.
52-58: Het sneeuwt tussen de korven), komt wel zeer overeen met de visie van Van de Zande!
7 In Brabantia 1982, nr.4, p. 159-163 met de teksten van de officiële aanbieding in het Nederlands
Letterkundig Museum en Brabantia 1983, nr. 1, p. 37 met een bespreking van Jan Elemans.
De studie is jammergenoeg ook alleen maar ‘in eigen huis’ te verkrijgen: bij het Noordbrabants
Genootschap, Parade 17, 's-Hertogenbosch.
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H.J. Doeksen
Beroepsoriëntatie
Vóór de invoering van de nieuwe studie-opzet, de zogenaamde tweefasenstructuur,
werd er hier op het Instituut niet systematisch aan carrièreplanning voor studenten
gewerkt. Het merendeel werd leraar, meestal als een soort automatisme. Wie dat niet
ambieerde, zocht zijn of haar eigen weg. De arbeidsmarkt was ruim genoeg.
Hoewel het duidelijk werd, dat die arbeidsmarkt krapper werd, dat de behoefte aan
nieuwe leraren af zou nemen, om de eenvoudige reden dat het geboortecijfer daalde,
werd het opzetten van beroepsoriëntatie en een systeem van carrièreplanning uitgesteld
tot nader order. Die nadere order kwam via de tweefasenstructuur. Het werd heel
duidelijk dat slechts een zeer gering percentage neerlandici/letterenstudenten leraar
kon worden. Waar was werkterrein voor de overige studenten te vinden? Dat was
de vraag, waarover de commissie beroepsoriëntatie zich boog in de zomer van 1982.
Het leek het beste na te gaan welke functie door neerlandici werd bekleed, buiten
het beroep van leraar. Er bleek nogal wat variatie: direkteur van een volkshogeschool,
journalist, uitgever, public relationsofficer, adviseur onderwijs van een kamerfractie
etcetera.
De commissie stelde een werkplan op. Er moest een syllabus worden geschreven,
sprekers worden uitgenodigd, ook de afdelingen zouden erbij worden betrokken. De
afdeling taalbeheersing achtte het schrijven van een syllabus een goed stageonderwerp
voor een aantal doctoraalstudenten van het college ‘Schrijven in de
voorlichtingssector’. Omdat het op een gegeven moment niet geheel duidelijk was
wie de verantwoording over wat had, zijn er enkele zaken misgegaan.

Vooys. Jaargang 2

39
De syllabus was keurig verzorgd, niets dan lof. Het optreden en de referaten van de
sprekers hingen als los zand aan elkaar - onderling dan. Hier wreekte zich het gebrek
aan coördinatie. Daarom heeft de onderwijscommissie nu een subcommissie
beroepsoriëntatie ingesteld, die met gebruikmaking van de oude syllabus de colleges
nieuw heeft opgezet. Uiteraard wordt de syllabus daaraan aangepast. De colleges
worden op een aparte middag gegeven in de laatste zes weken van het tweede semester
en nemen twee uur in beslag.
De commissie beroepsoriëntatie stelt richtlijnen op, legt die voor aan de
onderwijscommissie en in geval van goedkeuring aan de afdelingen. Om er ‘lijn’ in
te krijgen neemt de commissie contact op met de afdelingen en met de uit te nodigen
sprekers. Uiteraard is een dergelijke cyclus slechts een inleiding. De commissie zal
zich bezinnen over een adequaat vervolg, maar wacht daarmee tot de studiecoördinator
het congres ‘career guidance’ in Londen heeft bezocht (16 t/m 19 december 1983).
Beroepsoriëntatie, career guidance is erg belangrijk, mijns inziens, en verdient meer
aandacht dan er tot nog toe globaal - gunstige uitzonderingen daargelaten - aan
gegeven wordt.

foto: R. Tebra
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Far Wevers
Ronald Tebra
Beroepsoriëntatie: een mythe?
Studeren is meer dan het behalen van een papiertje alleen. De moderne student schijnt
zich meer zorgen te moeten maken over de beroepsperspectieven die voortvloeien
uit zijn studie, dan over het behalen van de eindstreep. De Twee-fasenstructuur, als
uitvloeisel van de politieke vraag naar regulering van het universitaire onderwijs, is
wat de eerste fase betreft in feite een verkorte uitgave van de vroegere opleiding.
Normaal gesproken is het voor de meeste studenten haalbaar die eerste fase met
succes te doorlopen. Wat er daarna te gebeuren staat is voor de heren bestuurders,
politiek zowel als universitair, net zo duister als voor de nieuwe lichting studenten.
De wet schrijft een tweede fase voor, maar in de praktijk is het nog onduidelijk hoe
die fase gestalte moet krijgen. Gelukkig is de nood pas echt aan de man over maximaal
drie jaar. Tot die tijd is er nog alle ruimte voor speculaties en creatieve opmerkingen.
Tot een jaar geleden was het voor aankomende studenten vrij goed mogelijk zich
een beeld te vormen van de hun te wachten staande opleiding. De vrij traditioneel
ingestelde universiteiten waren in redelijke mate duidelijk in de structuur van hun
opleidingen en zelfs in de eventuele beroepsperspectieven. Om het wat extremer te
stellen: het was iedereen duidelijk dat je met de studie Nederlands leraar of
onderzoeker werd en bij Geschiedenis was de keuze al niet groter. Met de invoering
van de Twee-fasenstructuur
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is dit alles in één klap onduidelijk geworden. De zwaarte van de opleiding werd
gespreid over twee fasen waarbij het uiteindelijke eindniveau gelijk dient te zijn. De
bottle-neck zit hem in de grootste groep studenten, namelijk zij die alleen de eerste
fase voltooien en ongelukkigerwijs niet toegelaten worden tot de inmiddels fel
begeerde tweede fase. Zij zijn de werkelijke probleemgroep. Wat zijn hun
mogelijkheden met een ‘halve’ opleiding? Voor deze groep is zowaar een ministeriële
oplossing gekomen. De minister heeft de invoering besloten van een verplicht
eerste-jaarscollege Beroepsorientatie. De invulling van deze collegereeks werd
overgelaten aan de vakgroepen.

Volkskrant 15-12-1983.

Een voorbeeld van een dergelijke collegereeks is te vinden in de syllabus
Beroepsoriëntatie van het Instituut De Vooys. Bij een eerste oppervlak-
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kige beschouwing lijkt het alles mee te vallen: een gevarieerd aanbod van
beroepsprofielen gelardeerd met praktijkvoorbeelden. Bij een nadere beschouwing
blijkt dit echter juist het grootste bezwaar te zijn. Ondanks de ongetwijfeld goed
bedoelde ijver van de samenstellers, en waarschijnlijk nog meer van de diverse
afdelingen, is het een syllabus geworden die beschouwd kan worden als een dubieuze
manier van public-relations bedrijven.
Een kritisch onderzoek naar de maatschappelijke relevantie van de gepresenteerde
profielschetsen doet ernstige twijfels rijzen over de juistheid van een dergelijke
voorlichting. Met name de profielen, die kennelijk gericht zijn op de
beroepsmogelijkheden voor neerlandici buiten het onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek zijn door ons stuk voor stuk belicht. We hebben ons in verbinding gesteld
met Mevr. R. van Omme, ambtenaar van de afdeling Regionaal Punt Academici van
het Arbeidsbureau te Utrecht.
Van belang was te onderzoeken in hoeverre de arbeidsmarkt daadwerkelijk
beroepen als ‘taal consulent’, ‘literair criticus’, ‘beleidsmedewerker’, ‘public-relations
medewerker’ etcetera aan te bieden heeft. En bovendien, vroegen we ons af, zou de
studie Nederlands daarvoor de meest geschikte studierichting zijn of zelfs een
voldoende basis zijn voor de neerlandicus om zich in zo'n richting te specialiseren?
Tenslotte komt het overgrote deel van de studenten Nederlands (nog wel neerlandici
te noemen?) eens voor de situatie te staan, dat hij/zij niet toegelaten wordt tot de
tweede fase en dus de studie vaarwel moet zeggen. En elk jaar opnieuw komt een
grote groep studenten Nederlands de beroepsbevolking aanvullen. Zoals de penibele
situatie op de arbeidsmarkt zich laat aanzien is (ook voor academici) het aanbod vele
malen groter dan de vraag. Natuurlijk is het een loffelijk streven om te willen laten
zien dat de studie Nederlands in principe ook geschikt kan zijn voor andere beroepen
dan die van leraar of wetenschappelijk onderzoeker. Maar, en dat stoorde ons het
meest, al te makkelijk hebben de samenstellers van de syllabus zich door de haast
en hun enthousiasme laten meeslepen: te optimistisch, te weinig terughoudend
(behalve enkele uitzonderingen, waarover later) en vooral veel te weinig aan de
werkelijkheid getoetst. Zeker, het is niet eenvoudig. Lang heeft men met de gekleurde
bril studenten opgeleid voor het onderwijs of voor onderzoek. En nu ineens zit men
met al die studenten, die niet voor deze twee in aanmerking komen, in de maag. Wat
nu? Beroepsorientatie! Er waren al tientallen jaren beroepen, waarin ook neerlandici
hun weg vonden. Die boden houvast: ‘redacteur’, ‘criticus’, ‘journalist’,
‘bibliothecaris’. Ondertussen stelt men op de ar-
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beidsmarkt hogere eisen voor dergelijke beroepen, die zowel in de gespecialiseerde
opleiding als in ervaring c.q. kennis liggen. En die bereikt men niet zo snel als je
eerst een universitaire opleiding Nederlands gaat volgen.
We zullen nu de belangrijkste conclusies over de profielschetsen, voor zover ze
in het door ons gestelde kader van belang zijn, aan de orde stellen. Zoals gezegd
blijven de studieprofielen ‘wetenschappelijk onderzoeker’ en ‘leraar’ over het
algemeen buiten beschouwing.

Moderne letterkunde
Literair criticus: In hoeverre een goede scholing in de sfeer van de moderne literatuur
en kunst daarvoor een relatief goede uitgangspositie biedt, hangt ondermeer samen
met de situatie op de arbeidsmarkt en de overige capaciteiten van de student. Gezien
de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen is er voorlopig weinig soulaas voor
zo'n functie.
Literatuurconsulent, -recensent, -adviseur: Zo'n vacature is men, althans bij het
Gewestelijk Arbeidsbureau te Utrecht, nog niet tegengekomen. Overigens komt
‘taalconsulent’ wel in advertenties voor. Eerder lijkt een aan- vullende opleiding,
bijvoorbeeld in communicatiekunde of taalbeheersing, noodzakelijk.
Wat hier, en elders, opvalt is dat bewijsmateriaal ontbreekt. Opmerkingen met de
strekking van: ‘een beroepsmogelijkheid als literatuurconsulent, -recensent, -adviseur
lijkt niet geheel en al een hersenschim’ zeggen meer over de onzekerheid bij de
samenstellers dan over de maatschappelijke relevantie van hun ontdekking. We willen
niet ontkennen dat functies gecreëerd kunnen worden, met andere woorden dat het
mogelijk is in te spelen op nog niet gevoelde behoeften, of dat behoeften geschapen
kunnen worden.

Middelnederlandse en Renaissance letterkunde
Beide afdelingen presenteren vrijwel dezelfde studieprofielen:
Leraar gespecialiseerd in Middelnederlandse/Renaissance letterkunde: Toch even
een opmerking hierover: In advertenties wordt niet naar dergelijke special ismes
gevraagd.
Cultureel consulent gespecialiseerd in de Middelnederlandse/Renaissance
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letterkunde: Dit gebied is enorm beperkt. Voorstelbaar is, dat iemand met
‘theaterwetenschappen’ in zijn pakket, in deze richting emplooi vindt.

Moderne taalkunde
Andere beroepsmogelijkheden voor taalkundig gespecialiseerden: In de syllabus
wordt in Careers in Linguistics: New Horizons van M.N. Niebuhr (ed.) geciteerd het
‘vrije ondernemerschap in de wetenschap’. Het is niet duidelijk wat dat voor
neerlandici betekent, al willen we ook hier stellen dat inventiviteit een belangrijke
factor is: ‘Ga zelf op zoek naar een arbeidsplaats,’ zou een stelregel kunnen zijn voor
iedere neerlandicus (en voor iedere academicus van een andere studierichting
uiteraard). ‘Leerplanontwikkeling’ is een mogelijkheid, ofschoon ‘organisatie-kunde’
daarvoor van belang kan zijn. Overigens is organisatie-kunde een discipline die we
regelmatig in advertenties zijn tegengekomen.
Communicatietechnologie: Hiervoor is de markt in ontwikkeling. In het
bedrijfsleven wordt deze richting gestimuleerd.
Taaleducatie en taalpolitiek: Wat is de zin van het vermelden van deze
mogelijkheden in de syllabus? Er zijn inderdaad weinig banen voor.
Taalstoornissen: In ziekenhuizen en dergelijke zijn het geen taalkundigen, maar
ortho-pedagogen, klinische pedagogen en logopedisten die zich op dit terrein begeven.
De taalkundige in zaken: Nogmaals: voor taalkundigen lijkt ons het ‘vrije
ondernemerschap’ niet zo weggelegd. Eventueel wel voor hen die taalbeheersing
hebben gekozen.

Historische taalkunde
Lexicoloog/lexicograaf: Voor het overgrote deel van de studenten die het van
Beroepsoriëntatie zouden moeten hebben, is dit beroep praktisch onbereikbaar, gezien
het profiel van de opleiding.

Taalbeheersing
Communicatiekundige: Bij het GAB is dit als strikt beroep niet bekend. De
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opleiding, zoals die in de syllabus wordt beschreven, is zeker geschikt voor het
bedrijfsleven. Handigheid, of liever inzicht, is een vereiste.
Tekstverwerking: ‘Tekstverwerkingsprocessen’ staat nog in de kinderschoenen.
De opleiding ‘communicatiekunde’ is een theoretische ondergrond voor bijvoorbeeld
informatica. In het bedrijfsleven is eerder aanbod in functies waar informatica als
belangrijkste eis gesteld wordt, en taalbeheersing als welkome aanvulling.
Beleidsmedewerker: Iemand die als beleidsmedewerker werkzaam wil zijn, kan
beter meteen ‘Bedrijfskunde’ gaan studeren. Grote instellingen hebben wel
letterkundigen (taalkundigen) in dienst: de vraag spitst zich toe op de mate waarin
iemand duidelijk kan schrijven en de essentie uit een tekst kan halen.
Bibliothecaris: Een post-doctorale opleiding is nodig; soms wordt iemand met
een beta-achtergrond gevraagd. Er zijn weinig vacatures. Er is een verbod op
omscholing in die richting.
Cultureel redactrice: Dat lijkt wel mogelijk. De teneur van de aanbevolen
vooropleiding is: taalbeheersing plus een bijvak. Juister is: taalbeheersing als bijvak
en bijvoorbeeld Theaterwetenschap als hoofdvak.
Journalist/Redacteur: Ook hier geldt dat Taalbeheersing niet voldoende is. Voor
‘free-lance journalist’ zou Taalbeheersing wel voldoende kunnen zijn, al zij opgemerkt
dat men bij dergelijke functies niet meer naar de genoten opleiding kijkt.
Lexicograaf: De kans om voor zo'n betrekking bij een uitgever (zoals Elsevier)
in aanmerking te komen is klein. Bovendien zul je daarvoor je doctoraal moeten
hebben. In het geval dat je dat niet hebt is een ‘lagere’ baan bij zo'n uitgeverij
mogelijk.
Public-Relations medewerker: Taalbeheersing is een prima ondergrond voor zo'n
functie. Communicatiekunde zal daarbij allereerst van belang zijn. Maar men moet
meer in zijn mars hebben om in het bedrijfsleven voor die functie in aanmerking te
komen. Goede verbale uitdrukking, goed voorkomen, doortastendheid, sterk
inlevingsvermogen, zijn enkele belangrijke eigen- schappen. Aanvullende opleidingen
zijn, zeker bij grote bedrijven, vaak intern. Meestal vraagt men naar ervaring.
Overigens zou het goed zijn, bedrijven te benaderen om uit te leggen wat
communicatiekunde nu precies inhoudt.
Taalconsulent: Aanvullend willen we opmerken dat een ‘taalconsulent’ een goede
kennis van talen zoals het Turks en het Arabisch moet hebben: Enige kennis is beslist
onvoldoende. Invoelen van probleemsituaties, van cultu-
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rele achtergronden is belangrijk. Iemand met Pedagogische Academie zou het ook
wel kunnen.
Uitgever: Kwaliteitskennis is een belangrijke factor. Een uitgever op dit niveau
is altijd iemand die in zijn beroep gegroeid is. De spoeling is ook hier dun.
Voorlichter: Bij kleine bedrijfjes moet zo'n functionaris ook kunnen tekenen,
bijvoorbeeld lay-outs, in ieder geval ook enige grafische vakkennis bezitten.
Met deze laatste profielschets zijn we op een punt aanbeland, dat we de algemene
beroepsperspectieven voor studenten Nederlands minder rooskleurig zien, dan de
samenstellers van deze syllabus over het algemeen doen voorkomen. Enige landelijke
cijfers van werkzoekende academici in de taalwetenschappen zoals die bij het GAB
Utrecht bekend zijn, mogen duidelijk maken, dat er perspectieven zijn verslechterd.

Conclusie
Het belang van een gedegen voorlichting omtrent de beroepsperspectieven voor
neerlandici kan niet genoeg benadrukt worden. Zeker in de huidige
Twee-fasenstructuur die gekenmerkt wordt door een grote mate van individuele
keuze van het studiepakket is een grondige opsomming van alle mogelijkheden op
zijn plaats. Het opnemen van een collegereeks Beroepsoriëntatie in het eerste jaar
is erg belangrijk omdat studenten dan nog makkelijk kunnen omzwaaien naar een
andere opleiding. Door onvolledige of, nog erger, onjuiste informatie wordt het
voltooien van een studie van de eerstejaars. op het spel gezet. Mocht na afloop van
de studie blijken dat een, volgens de syllabus Beroepsoriëntatie mogelijk, beroep
niet bestaat of maatschappelijk gezien niet relevant genoeg is, dan voelt de student
zich genomen en de minister zich bekocht; weer een student werkeloos, weer een
dure studieplaats ten onrechte benut.
Bezuinigingen gaan hand in hand met een zinvol aanwenden van de beschikbere
middelen. Een dergelijk efficiënt beleid kan onder meer bereikt worden door een
gedegen voorlichting aan studenten. Dat daarnaast de studie Nederlands nodig
‘gepromoot’ moet worden, is een heel ander probleem.
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LANDELIJK OVERZICHT

1980

Taalwetenschappen
319

Totaal aantal academici
5755

1981

474

7692

1982

784

11242

1983 (1-10)

11591

146002

ALGEMENE TAALWETENSCHAPPEN
korter dan 1 jaar
ingeschreven

17

17

langer dan 1 jaar
ingeschreven

12

9

totaal

29 +

26 =

mannen

vrouwen

55

ALGEMENE LITERATUURWETENSCHAP
korter dan 1 jaar
ingeschreven

10

6

langer dan 1 jaar
ingeschreven

12

6

totaal

22 +

12=

mannen

vrouwen

34

NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
korter dan 1 jaar
ingeschreven

159

99

langer dan 1 jaar
ingeschreven

98

56

totaal

257 +

155 =

mannen

vrouwen

312

Deze cijfers geven alleen een overzicht van de aanbodzijde van de arbeidsmarkt.
Het Gewestelijk Arbeidsbureau beschikt niet over gegevens van de vraagzijde van
de arbeidsmarkt. Een vacature-meldingsplicht bestaat immers nog niet. De redactie

2
1

een toename van 30% ten opzichte van 1982.
waarvan 405 langer dan 1 jaar ingeschreven zijn (=35%).
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van VOOYS is bezig met een vacature-onderzoek en hoopt nog voor het eind van
het studiejaar de gegevens te kunnen publiceren.
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[Nummer 3]
Redactioneel
Sinds enige tijd zijn er signalen te beluisteren dat men begint te twijfelen aan de
aloude arbeidsethiek die ons voorschrijft dat werken een noodzaak is; geen verworven
recht maar een plicht. Nu de crisis in arbeidsland een feit is waar we niet meer omheen
kunnen, gaan er stemmen op om de gehele arbeidsethiek op de helling te zetten en
te kijken of die plicht tot arbeiden niet om te buigen valt tot een situatie waarin arbeid
met andere ogen wordt bezien. In de toekomst zullen we gewend moeten raken aan
het feit dat werken geen plicht meer is maar daarentegen éen van de mogelijkheden
om een leven zinvol te besteden. Naast de invoering van een basisloon of uitkering
zal er een oplossing gezocht moeten worden om het beschikbare werk te verdelen.
Als dat basisloon een feit is, zal wellicht de scheiding tussen nuttig, dat wil zeggen
maatschappelijk relevant werk en hobbiïsme wegvallen. In dat geval zal de
mogelijkheid vergroot worden om in de verschillende terreinen van het Nederlands
die nu beschouwd worden als een vorm van hobbyisme, aan het werk te zijn. Dat zal
inhouden dat de verschillende specialisaties waarin een afgestudeerd Neerlandicus
zich kan begeven, in een ander daglicht komen te staan. Niet langer zal de vraag
rijzen of een studierichting, en dan met name een specialisatie-richting,
maatschappelijk relevant is; de vraag wordt eerder: heb je er wel zin in om je met
die materie bezig te houden. Zo ja, dan kun je onder het genot van een basisloon je
gang gaan.
Alleen al om deze reden kan het goed zijn te vechten tegen het saneren van minder
efficiënt florerende afdelingen. Het is te hopen dat de verandering in het arbeidsethos
snel doorzet zodat de nu op de tocht staande afdelingen misschien toch nog behouden
kunnen blijven.
de redactie
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Ries Agterberg
Het hopeloos verlangen
De afspraak met Bril is tussen vier en zes uur. Hij kijkt op zijn horloge: 0.00, dus
rest hem nog een behoorlijke tijd om het Gebouw te verkennen. Hoe vaak roemt men
niet de kennis van dit Gebouw. Nu heeft hij de tijd om zelf de Waarde ervan te
ontdekken.
Gelaten bekijkt hij de machtige kolos; vier witte muren zonder ramen die het beeld
van de omgeving bepalen. Na ongeveer een kwartier zoeken vindt hij een mogelijke
opening. Hij ontdekt een verscholen elektronisch oog. Als hij in het blikveld van het
oog komt, schuiven twee wanden uit elkaar.
Binnen vallen hem meteen de hoge kale muren op; alles steriel wit, met slechts
levensgroot een Portret-Bril. In de twee glazen staan kamera's opgesteld die het
Gebouw intern in de gaten houden. Het lijkt hem absoluut onmogelijk iets te verrichten
zonder direct begluurd te worden. Dit is dus het Gebouw: Beschrijf- en
Bewaarcentrum van onze cultuur!
Hij betreedt de lange, lichtstijgende gang. Aan beide kanten zijn grote grijze deuren;
hun gelijkenis is treffend. Elke deur heeft een eigen letter. Eindelijk is hij dan tot dit
Centrum doorgedrongen. De komende vier uur zal hij onbelemmerd zijn Cultureel
inzicht kunnen vergroten.
De keuze is moeilijk. Hij volgt een pijl en komt bij een halfopenstaande deur.
Voorzichtig gaat hij de kamer binnen. Een wit berber tapijt bedekt het vloeroppervlak,
met daarop vier doorzichtige cabines. Eén rood lichtje achter in de kamer knippert.
Heeft men hem verwacht? Hij loopt naar de knipperende cabine. Klop. Klop. Een
soort luik opent zich. Hij neemt plaats in de stoel, waarna het luik zich automatisch
weer sluit.
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(..... alles steriel wit, met slechts levensgroot een Portret-Bril....) illustratie: Ruud van Stokkum
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Is dit bedreigend? Een onbestemd gevoel bekruipt hem. Op het computerscherm
verschijnt een plaatje:

Niet begrijpend bekijkt hij het plaatje. Een knop met C1, gaat branden. Hij drukt op
de knop en de volgende tekst verschijnt:
beter ben jij
kies voor mij
als je nog leven wilt

Daarna komen er een aantal ondefiniëerbare reeksen getallen op het scherm.
Enigzins teleurgesteld verlaat hij de kamer. ‘Zijn het getallenreeksen die van belang
zijn? Ik zal het ver schoppen als ik kies voor getallen en formules. Maar betekent
dat het uitschakelen van gevoel?’
Hij gaat de volgende kamer in. Een grote kooi vullt dese oordt der Nederlandscher
Grammaticam. Een grijsaard zit in de kooi achter een bureau. Een boek ligt voor
hem. ‘Paradys’, mompelt hij, ‘Genesis 2-8’. Langzaam schrijft de man iets op. Op
papier komt een huls, een vindplaats zonder Idee van de betekenis. De grijsaard zocht
verspreid over vele jaren en vond zonder het Zien.
Weer op de gang gaat hij zitten. Onderzoek vanuit een kooi of cabine, ver
verwijderd van de Werkelijkheid is wat hij gezien heeft.
Met moeite staat hij op. Een vreemd apparaat heeft de gang afgesloten. Het enig
zichtbare is een grote gleuf met daaronder de tekst: 1 kwartje en 3 stuivers. In zijn
zak graaiend weet hij precies het bedrag te verzamelen. Hij denkt dat het hier
misschien een vorm van tol betalen betreft en werpt de munten in de gleuf. Het
apparaat schuift weg, de gang is weer
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toegankelijk. Op de grond is een kopje koffie overgebleven. Rustig drinkt hij de
koffie op.
Een pijl wijst hem naar een nieuwe toegang. In deze kamer staat een indrukwekkend
portret centraal. Een heilige zou men zeggen. Verder staat er een boom, struktureel
bewerkt. Onder de boom met ook daarin het portret zingen enkele lieden een litanie:
‘En de Here zei de: Zie, het is één volk en zij hebben één taal. Dit is het begin van
hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen onuitvoerbaar zijn.’
Zich meewarig afvragend met welk doel hij ook weer gekomen is, begeeft hij zich
naar een volgende deur. Het openen van deze deur is als het binnenstappen van een
tijdmachine. Zijn ogen vallen van verbazing open voor de kennis, wetenschap, kunst
en wereldbeschouwing van het verleden. Het doet hem vermoeden nu eindelijk tot
de kern van het Cultuur-bezit te zijn doorgedrongen. Dit idee is echter van korte
duur. Er groeit een kloof tussen het Beeld van het verleden en de Uitbeelding van
het heden. De onzeglijke waarde van het verleden tracht men op triviale wijze onder
woorden te brengen.
Niet het Beeld is van belang, maar het detail, los van haar kontekst. Men kan alleen
genieten van Historische Cultuur door Voorwaardelijk Gefinancierd Onderzoek.
Voortdurend lopen mensen vanuit deze kamer naar een ander vertrek. Door een
kijkgaatje ziet hij een kamer vol beeldschermen. Achter ieder scherm zit iemand.
Elk beweegt een doorschijnend folio, waardoor er titels van boeken op het scherm
verschijnen. Door het indrukken van een aantal keuzetoetsen blijft één titel over. De
persoon geeft dan bladzijdes uit het boek aan en werpt geld in een gleuf aan de
bovenkant van het scherm. Na enkele seconden komt er ratelend een vel met tekst
aan de onderkant uit. Met boeken wordt niet meer gewerkt, alleen nog maar verknipte
kopieën bestaan.
Vertwijfeld, maar nog niet in volledige wanhoop kruipt hij achter een persoon
aan, naar de volgende ingang. Hier zijn grote schema's de blikvangers; mooie
tekeningen versierd met + en -. Men probeert Cultuur te begrijpen door gebruik te
maken van formalisaties. Woorden die de dichter eens in het innerlijk verzamelde
en in Buitenbeeld weergaf, wachten slechts de toekomst die door de wetenschap
bepaald wordt. De stoelen reiken tot het plafond. De mensen erop lezen of schreeuwen.
Hij hoort: ‘De intenties van de taal gebruikt in deze poëzie laat haar Culturele
hoogtepunt karakteriseren in de geperiodiseerde generatie’.
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Vluchtig los geweest
Zochten zij de nieuwe
Grond van verloren
Traditie.
Niemand zag de spijlen
Openbarsten, totdat
Ze onherstelbaar waren
Beschadigd.
Wederom bouwde men
Op snel verschraalde
Grond van verwonnen
Verzet.

Is het de Kunst die bestudeerd wordt of het Leven dat in Kunst wordt omgezet? Men
beschrijft reeds vergane idealen, alleen toegespitst op poëtica's. De door de dichter
bedoelde Werkelijkheid is van ondergeschikt belang.
Hij bedenkt dat Cultuur wereldvreemd lijkt, als dit Gebouw Beschrijfen
Bewaarcentrum is. Zou dit Gebouw in alles zo ver van de Werkelijkheid staan?
Een van de laatste deuren is degene met de letter W. ‘Hier zal ik de overeenkomst
tussen het Gebouw en de Werkelijkheid ontdekken’, denkt hij. Eenmaal binnen ziet
hij een lange tafel mer eromheen een aantal mensen. Het lijkt wel of er uit elke andere
kamer minstens één zit. In het midden staat een enorm scherm. Er verschijnen
retorische vragen op, ondertekend door B. De mensen om de tafel bewegen als
automaten hun hoofd, meestal instemmend, soms meewarig of verontwaardigd.
Verder doen ze niets.
Het is langs deze tafel dat de weg naar Bril leidt. Hij kijkt op zijn horloge. Het is
bijna vijf uur, de hoogste tijd om daadwerkelijk naar Bril toe te stappen. De afgelopen
vijf uur hebben hem afgemat. Op veel punten was het Gebouw hem tegengevallen.
Hij had zijn kritiek wel willen uiten, maar de afstandelijkheid en de bureaukratie
maakte de drempel te hoog.
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Met dit voor ogen stapt hij de kamer van Bril binnen. Binnengekomen staren twee
glazen hem aan. ‘Gaat u zitten. Vijf uur studie is een redelijke prestatie. Ik heb u
gevolgd. U heeft zich breed geörienteerd op onze kennis der Cultuur en ontvangt
daarom dit bewijs. Hopelijk heeft u het intrinsieke van de Idee tot een coherent
observatie-onderzoek kunnen verwerken en dat zich daardoor nieuwe perspectieven
moge ontluiken, voorzover Cultuur door existentiële referentie bepaald kan worden.’
Al zijn moed verzamelend nam hij het besluit zijn bezwaar alsnog te uiten. ‘Meneer,
vindt u ook niet dat de Cultuur op dit eiland beschreven wordt door kluizenaars, die
de werkelijkheid grotendeels negeren?’
Het is te laat. Bril's glazen glinsteren een ogenblik. Hij ziet Bril nog net een
onverwachte beweging maken en voelt dan de grond onder zijn voeten wegzakken.
Hij glijdt een oneindig lange, donkere buis in. Op weg naar de Werkelijkheid.
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O.S. Lie
Dieuwke van der Poel
Eyn corte decleringhe deser spere
In de serie ‘Ruygh-Bewerp’ is onlangs het vijftiende deel verschenen, getiteld: Eyn
corte decleringhe deser spere. Deze publikatie bevat een uitgave van de tekst van
het handschrift Brussel, K.B. hs. IV 27, van inleidingen en commentaar voorzien
door een werkgroep van Utrechtse neerlandici. In dit handschrift uit de vijftiende
eeuw worden de spere (‘kosmos’) en allerlei aanverwante zaken behandeld: nu eens
geen fictionele tekst, maar een ‘populair-wetenschappelijk’ tractaat, waarin allerlei
onderwerpen aan de orde komen, die blijkbaar als wetenswaardig beschouwd werden.
De werkgroep is van mening dat het de moeite waard is om kennis te nemen van
dergelijke teksten, niet alleen vanwege de inhoud van de teksten zelf, maar ook als
aanvulling en achtergrond bij het lezen van fictionele literatuur.
De onderwerpen die in het handschrift behandeld worden zijn: kosmologie,
geografie, de Schepping, meteorologie, engelen, Jeruzalem, een kalender die op de
vingers uitgeteld moet worden, ondankbaarheid, de planeten en het menselijk lichaam,
de stofwisseling, de temperamentenleer, en een tweetal kalenders (een maantabel en
een heiligenkalender).
De publikatie bestaat uit twee delen (175 bladzijden). Het eerste deel bevat een
algemene inleiding met cultuurhistorische informatie, gevolgd door een kritische
editie van de tekst die ten behoeve van de overzichtelijkheid in hoofdstukken is
verdeeld. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding. In het tweede deel staan de
woordverklaringen en aantekeningen. Het boekje is geschreven voor een publiek
van tweedejaars neerlandici.
Het boekje is verkrijgbaar op kamer A 046 van Centrumgebouw-Noord, dagelijks
tussen 10.00 en 11.00 uur. Eventueel kan het ook besteld worden bij O.S. Lie, Instituut
De Vooys, Padualaan 14, Postbus 80.091, 3508 TB Utrecht, onder vermelding van
de titel. Prijs: f13,25 (exclusief verzendkosten; bij schriftelijke bestelling geschiedt
de betaling per accept-girokaart).
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Arthur Kooyman
De alchemie en Mulisch' Aanslag
Niet snel plaatsbaar en begrijpelijk is in het boek van Harry Mulisch De aanslag
(1982) de plaats van de hagedissen van meneer Korteweg. Toch zijn zij van grote
importantie voor het verhaal gebeuren: als Fake Ploeg neergeschoten ligt voor het
huis van meneer Korteweg, denkt Korteweg allereerst aan zijn hagedissen. De
hagedissen lijken de Korteweg primair moverende reden om Ploeg te verplaatsen
(bladzijde 247-249). Voor Korteweg zijn de hagedissen zeer belangrijk. Waarom ze
zo belangrijk zijn wordt nergens geheel begrijpelijk gemaakt, dan slechts door de
woorden van zijn dochter Karin dat de hagedissen iets met de dood van haar moeder
te maken hebben en dat ze voor Korteweg iets van onsterfelijkheid en eeuwigheid
symboliseren.1 De hagedissen van Korteweg hebben iets raadselachtigs, evenals de
uitspraak van de seniele Beumer: ‘Augurken zijn net krokodillen’ (bladzijde 185).
De nu volgende tekst wil aansluiten bij Karins woorden en betogen dat Kortewegs
symbool van onsterfelijkheid - de hagedis - op éen lijn staat met alchemistische
symbolen van onsterfelijkheid, via een mutatie die in het boek zelf wordt aangeduid.
In de middeleeuwse alchemie is een van de belangrijkste doelen waar men naar
streeft het vervaardigen van ‘de steen der wijzen’ (de lapis philosophorum). De steen
der wijzen heeft twee kenmerkende eigenschappen:
a. de steen bezit het vermogen onedele metalen om te zetten in goud;
b. door de steen der wijzen kan men ‘het levenselixer’ fabriceren. Het levenselixer
geeft eeuwig leven, daar het een oplossing is voor elke kwaal.2
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De steen der wijzen heeft in de theorie der alchemisten de natuur van de salamander.
In emblemata-boeken wordt de steen der wijzen dan ook niet gesymboliseerd door
een steen, maar door een salamander.3 De salamander is in de alchemie het symbool
van de onsterfelijkheid, het de vuurproef doorstaan.
Is in Mulisch' De aanslag de hagedis voor Korteweg symbool van onsterfelijkheid,
eeuwigheid, het de vuurproef doorstaan, in de middeleeuwse alchemie was dit de
salamander. Beide dieren staan bijna op een lijn (een salamander is een soort hagedis),
evenals het dier de krokodil (een op een salamander lijkend dier - Van Dale). Van
krokodillen wordt gesteld: ‘Augurken zijn net krokodillen’, een onzinnige opmerking
die nergens op lijkt te slaan. Maar deze opmerking is in relatie gezien met de
alchemistische salamander en Kortewegs hagedissen niet zo onzinnig: de hagedissen
(= Kortewegs onsterfelijkheidssymbool) zijn net salamanders (= alchemistisch
onsterfelijkheidssymbool), zoals augurken net krokodillen zijn. Op deze wijze gezien
functioneert de zin ‘Augurken zijn net krokodillen’ in het boek op twee manieren:
a. het is een proscopisch element met betrekking tot de oplossing van het raadsel
waarom primair het lichaam van de dode Ploeg wordt weggesleept (primair om
een soort krokodillen - hagedissen - te beschermen);
b. het duidt op de relatie tussen de onsterfelijkheidsnotie van Korteweg (de hagedis)
en de alchemistische onsterfelijkheidsnotie (de salamander)4.
De hagedissen van meneer Korteweg en Beumers uitspraak ‘Augurken zijn net
krokodillen’ zijn dit ziende aldus te duiden: Kortewegs onsterfelijkheidssymbool de
hagedis staat op een lijn met het alchemistisch onsterfelijkheidssymbool de
salamander, via een mutatie die in het boek zelf aangegeven wordt (Beumers
uitspraak).
dit artikel verschijnt binnenkort eveneens in De Nieuwe Taalgids
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Harry Mulisch foto: R.J. Van 't Wout

Eindnoten:
1 In het verlengde van deze notie van onsterfelijkheid staat Kortewegs gedrag als hij terugkomt
van het politiebureau: hij wordt geconfronteerd met de dode leden van de familie Steenwijk en
zijn levende onsterfelijkheidssymbolen. Dit is in schrille tegenstelling tot elkaar. Het symbool
verliest zijn reële waarde en Korteweg vernietigt dan ook zijn onsterfelijkheidssymbolen de
hagedissen.
2 Zie hiervoor bij voorbeeld J. Read: Prelude to chemistry. An outline of alchemy. Cambridge,
1966.
3 Zie bij voorbeeld H.M.E. de Jong: Michel Maier's Atalanta Fugiëns. Sources of an alchemical
book of emblems. Leiden, 1969. Figure 29. ‘Ut salamandra vivit igne sic lapis’ (zoals de
salamander door vuur leeft, zo ook de steen der wijzen). Salamander en steen der wijzen zijn
verwisselbaar voor de alchemistische theoreticus daar beiden zijn opgebouwd uit gelijke mengsels
van Empedokles' vier elementen en beide kunnen door dit feit het vuur doorstaan.
4 Op een lijn met deze zin staat een ander naar occulte wetenschappen verwijzende proscopische
zin: op bladzijde 27 kijkt Anton Steenwijk uit het raam en ziet een ster waarover opgemerkt
wordt ‘Jupiter vermoedelijk’. De stralende ster kan Jupiter niet zijn, daar deze nauwelijks te
onderscheiden is van andere sterren. Astronomisch is de verwijzing onzinnig, maar niet
astrologisch: in de astrologie is Jupiter de planeet van het geluk, het goede lot (zie hierover bij
voorbeeld D. en J. Parker: Astrologie. Utrecht/Antwerpen, 1971. Bladzijde 96). Dit is een
proscopisch moment: van alle aanwezigen in de kamer overleeft er slecht éen de nasleep van
de aanslag: degeen die vermoedelijk Jupiter - planeet van het gunstig lot - ziet: Anton.
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Jan Eijkelboom
Schilderij, Duits, 19de eeuw
In 1979 debuteerde Jan Eijkelboom met de bundel Wat blijft komt nooit
terug, een bundel die in korte tijd drie maal herdrukt werd, en waarmee
hij zich in al even korte tijd groot gezag verwierf in de nederlandse literaire
wereld. Zijn tweede bundel, De gouden man, verscheen in 1982.
In Wat blijft komt nooit terug is een gedicht opgenomen getiteld: Schilderij,
Duits, 19de eeuw, een gedicht dat gemaakt is naar aanleiding van een
schilderij, maar dat nooit als zodanig tezamen met dat schilderij is
gepubliceerd. Mede naar aanleiding van een TV-uitzending waarin dat
schilderij te zien was, vroegen wij Jan Eijkelboom toestemming tot het
publiceren van het bedoelde gedicht, vergezeld van een afbeelding van
het schilderij.
In een antwoordbrief aan de redactie verstrekte Eijkelboom nog verdere
informatie omtrent de totstandkoming van het gedicht; een fragment uit
die brief volgt hieronder. Op de beide volgende pagina's zijn gedicht en
schilderij gereproduceerd.
Wij danken Jan Eijkelboom voor de mogelijkheid die VOOYS kreeg voor
deze deze unieke publikatie. Voor wie zich hiervoor interesseert: extra
afdrukken van de beide volgende pagina's op extra zwaar papier zijn tegen
kostprijs verkrijgbaar bij de redactie.
‘Wat u (...) over mijn (toenmalige) werk hebt gezien was niet het oorspronkelijke
schilderij, maar een kleurenaffiche voor de tentoonstelling ‘Deutsche Malerei des
19. Jahrhunderts’ die in 1971 gehouden is in de Kunsthalle te Keulen. Die
tentoonstelling heb ik helaas niet gezien, maar ik zag de affiche bij een vriend, die
hem op spaanplaat had geplakt. Ik kon niet achterhalen van wie het gereproduceerde
schilderij was, al wist ik natuurlijk wel in welke ‘buurt’ het lag. Waar ik door
gefascineerd werd, was de stilstand-in-beweging van het tafereel. Ik heb daar toen
een gedicht over gemaakt en mijn vriend heeft me toen de reproductie-op-spaanplaat
cadeau gedaan. (Ik heb vaker dat ik iets zie of hoor en dat ik dan
(vervolg op bladzijde 18)
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Ludwig Schnorr von Carolsfeld: ‘Der Sprung vom Felsen’ (1833).

Vooys. Jaargang 2

17

Schilderij, Duits, 19de eeuw
Dit is de liefde:
stilstand van de tijd.
De jongeling die met het meisje
in suizend onbewegen
de steile rots afspringt.
Tussen Teutoonse sparren heeft,
onhoorbaar tandenknarsend
boven een stalen baard,
de man te paard
- rivaal of vader het zwaard vergeefs ontbloot.
Zie ook de tanden van de honden
die doodstil grommen aan de rand.
Tanden en zwaard bereiken nooit het paar.
Het paar haalt nooit de grond.
Het blijft ontheven in een val
die op een dans gelijkt,
zo losjes houden zij elkander
bij de hand en bij
de smalle leest.
Dit is de tijd die blijft,
omdat er niets beweegt.
J. Eijkelboom
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[Vervolg Jan Eijkelboom Schilderij, Duits, 19e eeuw]
(vervolg van bladzijde 15)
onmiddelijk weet: hier zit voor mij een gedicht in, zonder dat ik dan nog weet waarom;
pas als ik het gedicht maak zie ik het verband met ideeën of beelden waar ik al mee
bezig was.)
Toen het gedicht gepubliceerd was (voor het eerst in de NRC naar ik meen) kreeg
ik een briefje van Sjef Henderickx, een beeldend kunstenaar uit Schiedam, die het
schilderij herkend had uit het gedicht (Henderickx zelf werkt streng abstract, moet
ik erbij vertellen). Ook hij wist niet van wie het was, maar hij is daar na naarstig
speurwerk toch achter gekomen. Het schilderij (olie op hout, 74×44 cm., uit de
collectie Georg Schäfer, Schweinfurt) heet ‘Der Sprung vom Felsen’ en is in 1833
geschilderd door Ludwig Schnorr von Carolsfeld (Königsberg 1788-1853 Wenen).
De tandenknarsende ridder aan de rand is niet de vader van het springende meisje
en ook geen rivaal in de strikte zin van het woord; het is een ridder die het ius primae
noctis had opgeëist, maar liever dan aan deze feodale eis te voldoen, sprongen bruid
en bruidegom de afgrond in. ‘Der racheglühende Ritter hat eben seine Beute erreicht,
um sie für ewig zu verlieren’, aldus de beeldbeschrijving - toen nog onmisbaar geacht
- bij de eerste openbare vertoning van het schilderij, op de ‘Gemaldeausstellung des
Kunstvereins’ voor 1833 in het ‘fürstlich Scharzenbergschen Sommerpalaste’.
In de zeer uitvoerige beschrijving wordt overigens niet gerept over het ius primae
noctis (het recht van de kasteelheer om met iedere bruid uit zijn gebied de eerste
huwelijksnacht door te brengen). De literaire bron van het schilderij was het gedicht
Der Kränzelbusch van Friedrich Kind (1768-1843), nu nog enigszins bekend als de
schrijver van het libretto voor Webers Freischütz. In dit gedicht wordt wèl duidelijk
gemaakt waarom de ridder zo boos is.
Als ik geweten had waar het om ging, zou ik het gedicht misschien niet geschreven
hebben, althans niet op deze manier.
Nog een aardig staartje van het verhaal: de eerder genoemde Sjef Henderickx heeft
bergen kranten nodig voor de papier-maché reliefs die hij maakt. Op een dag ontdekte
hij in zijn voorraad een Japanse krant met een reproduktie van ‘Der Sprung vom
Felsen’; van de begeleidende tekst konden we helaas geen chocola maken, om met
Kronkel te spreken.’
J. Eijkelboom
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Robert Seepers
Impressies op een Vestdijk symposium
‘Schreien schijnt de cultuurmens als waardiger bezigheid op te vatten dan lachen, zonderling genoeg, want dieren kunnen níet lachen, maar beschikken wel over
uitdrukkingsbewegingen die met schreien op één lijn staan, en de gewichtige frons
wint het van beide nog.’
‘Vandaar dat het komische aan een lagere Muze is toebedeeld, aan de “lichte” Muze,
dat is een Muze waar men liever niet over praat, evenmin als over lichte vrouwen.’
Aldus Simon Vestdijk in Humor in de literatuur, een der Essays in duodecimo. Op
het symposium ‘Vestdijk en de geschiedenis’, op 22 oktober 1983 te Leusden, werd
er wel over gesproken, indirect althans. Vestdijks humor, en dan vooral bij de
concipiëring van zijn (historische) romans, was naar mijn idee een leidmotief in drie
van de vier lezingen. Het is dan ook in dit licht dat ik een verslag ervan schrijf, te
meer daar het een verrassend aspect toont van Vestdijks schrijverschap, en om dat
in gedachten te hebben bij de lezing van het verslag, geef ik vooraf nog een citaat,
nu uit De humor van mijn vrienden, in Gestalten tegenover mij.
Daarin maakt Vestdijk een indeling in actieve en passieve humoristen. De echte
actieve humorist lacht niet eens om zijn grappen, maar ziet hoog-
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stens met welgevallen het effect ervan aan. Echte passieve humoristen zullen vaak
als zodanig niet eens opvallen, integendeel: zij zullen van saaiheid beticht worden
en ‘Enigszins gesloten of geremde, daarbij geestelijk intensief werkzame personen’
onder hen zullen ‘de enige mogelijkheid van bevrediging aangrijpen die hun nog
gelaten is: zichzelf te amuseren’. De schrijvers onder diegenen verdelen hun humor
over werk en persoonlijkheid. Dan schijnt het papier de grappen voor ze te bedenken.
‘Dan zijn zij, noodgedwongen, en tegen de loop der natuur, tot actieve humoristen
geworden, zonder dat dit evenwel enig verschil maakt voor de mens, die door dit
geletterd alter ego geamuseerd wordt. Die is onveranderlijk positief gebleven. Nadeel:
hij herbergt een soort charlatan in zich, en is een Gespletene, waar “jantje op school”
zoveel slechts over hoort. Voordeel: hij heeft het ideaal der humoristische autarkie
bereikt’.
Deze beschrijving heeft alles van een spottend zelfportret.
Nu over tot de orde van 22 oktober. In de eerste lezing besprak dr. H.A. Wage het
genre van de historische roman, toegespitst op de vraag in hoeverre zich feit en fictie
kunnen verdragen. Wages conclusie over wat de ‘literaire conventie’ ervan vindt,
luidde: ‘hoezeer ook de verbeelding belangrijker is, er mag nou ook weer niet
geknoeid worden met de feiten’.
Ook vroeg Wage zich af hoe het met het genre van de historische roman zèlf zit.
De historische roman is allereerst een roman, en een die niet in het heden speelt.
Maar: in welk heden? Van auteur of lezer? Lezer van ‘toen’, nu of morgen? Welk
toen? En: welk heden? Het altijd schuivend ‘nu’? - dan is elke roman latent historisch
-, het moment van schrijven? Zo stapelen zich de vragen. Er valt niet uit te komen
en het lijkt inderdaad handig de historische roman als genre uit te schakelen. Ik kom
hierop nog terug.
In de tweede lezing vergeleek prof.dr. J.J. Oversteegen de visie van de ‘echte’
Forummannen, Du Perron en Ter Braak, met die van Vestdijk: Een otter in het
bolwerk, Vestdijk in Forum. (De vergelijking met een otter zou Vestdijk geamuseerd
hebben.) Gezien rampjaar 1940 beperkte Oversteegen zich tot Het vijfde zegel en De
nadagen van Pilatus. Van Het vijfde zegel zijn Du Perron en Ter Braak geweldig
geschrokken. ‘Litteratuur’, luidde het vernietigend oordeel van Ter Braak, ‘zonder
innerlijke inspanning’. ‘Oervervelend’, aldus Du Perron, en ‘Novelle en essay zijn
hier samengevloeid tot een monsterlijke historische roman’. De schijnauthenticiteit
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met de overladen informatie, het teveel aan eruditie hebben volgens Du Perron en
Ter Braak Het vijfde zegel zo vervelend en monsterlijk gemaakt.
De nadagen van Pilatus heeft volgens Du Perron het niveau van Couperus, op
grond van zijn overtuigende psychologische inleving, maar het boek is nog te
overladen. Ter Braak ziet tot zijn vreugde al wat meer ‘autobiografie’.
Vestdijk zelf was het eigenlijk wel met de kritiek eens. Als ik me niet zeer vergis,
is Het vijfde zegel de enige roman die hij later in huiselijke kring niet heeft
voorgelezen. Na het eerste, lange hoofdstuk geschreven te hebben, kreeg hij, niet
noodzakelijk dáárvan, een depressie. Vervolgens werd de rest al veel minder
‘verzorgd-literiar’. Volgens hem zou de historische roman geschreven moeten worden
alsof die een contemporaine was (om de overmaat aan informatie weg te nemen), en
die roman zou ‘echte’ geschiedenis moeten betreffen - terecht looft Ter Braak Vestdijk
dat hij van het verleden geen verkapt heden maakt. Aktaion onder de sterren werd
opgedragen aan Ter Braak, Rumeiland aan Du Perron. Hulde en/of subtiele wraak,
door middel juist van historische romans?
Dr. R.Th. van der Paardt besprak In het voetspoor van Nellie Vestdijks bronnen.
Hoe komt een oud-HBS'er aan gegevens als die van zijn ‘klassieke’ romans? Werd
het antwoord gegeven in Ivoren Wachters, waar de geniale gymnasiast Philip Corvage
een hele serie klassieke citaten paraat heeft: ‘Hij schijnt de hele Woltjer uit zijn kop
te kennen.’ (uit Een Latijnsche Grammatica).
Vestdijk zelf verwijst nogal achteloos naar de Grieksche mythen en sagen van
Nellie, een toen populaire educatieve serie kinderboekjes van Petronella van Kol.
Hij beweert van haar direct naar de Duitse studiewerken te zijn overgestapt. Het is
echter aantoonbaar dat hij wel degelijk op zijn minst klassieken in vertaling gelezen
moet hebben. Hij noemt drie redenen voor het schrijven van historische romans:
‘onderzoek van het verleden’, ‘de mogelijkheid van romantische verwikkelingen’
en ‘een zekere drang tot mystificatie’, door ‘half-ironische verschuivingen, parallellen
met het hedendaagse, schijnbare instructiviteit, etcetera.’ Zo speelt hij bijvoorbeeld
met zijn bronnen.
In De verminkte Apollo merkt de verteller op: ‘De historie van het uithuwen van
zijn lelijke dochter Arete kan men nalezen bij Herodotus.’ Onderzoek wijst uit dat
Vestdijk Herodotus slechts indirect kende - via een groot handboek, waarin de
zinsnede voorkomt. Inderdaad: ‘kan’. En dit is nog maar één voorbeeld van het vaak
wel zeer subtiele spel, dat Vestdijk
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met een haast heidens plezier gespeeld moet hebben. Het opzettelijk verwarren van
namen, het verdraaien van formuleringen - het geeft de vreemdste wendingen. Vaak
is er de mogelijkheid tot allegorische interpretatie. Zo werd De vuuraanbidders, met
zijn verwoest en geplunderd Duitsland tijdens de Dertigjarige Oorlog, geschreven
in 1944. Het varieert van vage binnenpretjes tot duidelijke toespelingen op
contemporaine gebeurtenissen, op de Tweede Wereldoorlog ook in De verminkte
Apollo en in Aktaion onder de sterren, waar Aktaion wel wat van Ter Braak heeft,
die in 1940 de eer aan zichzelf gehouden had.
Vestdijks spel met bronnen en actualiteit vraagt nogal wat kennis en inspanning
van de lezer. Het is ook wel eens irritant. En dat wist hij zelf maar al te goed. Onder
het alias P.S.E. Udo verweet hij de schrijver van De nadagen van Pilatus een teveel
aan eruditie! En op de eerste pagina van de roman laat hij de prefect van Egypte
zeggen: ‘Pronken met historische geleerdheid is mijn gewoonte niet, Lucius Pontius.’
Overigens haalde hij in tijden van voorbereiding een boek of vijf per dag uit de
bibliotheek en al las hij die selectief via de index, hij moet toch ook sneller gelézen
hebben dan God kon schrijven.
Een briljant slot beleefde de dag met de lezing van de velen onzer nog zo bekende
prof.dr. A.J.H. Anbeek van der Meijden over Vestdijks beeld van de Tweede
Wereldoorlog. Allereerst stelt zich hier weer de vraag wat dat met de historische
roman te maken heeft, omdat Anbeek zich beperkte tot de nauwelijks historisch te
noemen romans Pastorale 1943 en Bevrijdingsfeest. Ik laat dat hier nu maar liggen.
Anbeek noemde, terecht, Pastorale een door en door ironisch boek, waarin alles
berust op misverstanden. Ironisch, tot op de laatste pagina. De voorbeschreven
poppenkast van het verzet had, naar aanleiding van Verstappens verfilming, Hermans
de reactie ontlokt dat er fascistische tendenzen zichtbaar waren - het is mijn parafrase.
Hermans had op dat moment het boek niet bij de hand gehad. De laatste alinea,
volgens Anbeek nu juist des te opvallender niet ironisch, is niet in de film verwerkt.
En daar uiteindelijk, in het besef dat er tussen goeden en kwaden in de aanvaarding
van de farce die dàt verzet nou eenmaal was niet zoveel verschil is, kiest de
hoofdfiguur vóór het verzet, want: ‘Alles voor het vaderland.’ Elders acht Vestdijk
niet het immers onhaalbare ideaal belangrijk, maar juist het streven.
Pastorale kwam uit in een tijd dat Hermans, Wolkers en Mulisch nog niet over
de oorlog geschreven hadden - hun visies kennen we. Het was een tijd waarin
heroïsche verslagen van heroïsche verrichtingen ontvangen werden met
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een ja, ‘zo hebben wij de oorlog beleefd.’ Toch werd, we herkennen intussen de hand
van Anbeek, zelfs door het verzet Pastorale vrijwel moeiteloos geaccepteerd. (Dat
was met de film later wel anders.) Een verklaring ligt in de slot-alinea, èn in het feit,
dat niemand van Vestdijk een verheerlijkend verslag verwachtte.
Bevrijdingsfeest, geschreven in 1947, gepubliceerd in 1949, is voor de hoofdpersoon
meer ontluistering dan feest. Hij is een symbool voor het heimwee naar de tijd van
het actieve verzet, de verveling is een belangrijk motief. Ook hier toch weer een wat
positief slot. De kritiek lijkt overwegend gunstig, al zou, volgens Hervormd
Nederland, Vestdijk het verzet niet gekend hebben. In die jaren speelde het probleem
van de geïnterneerde collaborateurs. Er waren er teveel, er werden er vrijgelaten. In
1948 werden de tribunalen opgeheven, ze waren een fiasco gebleken. En Nederland
was weer terug in de ‘goeie ouwe’ hokjesgeest van voor de oorlog. Dat alles stelde
de ex-illegaliteit teleur en er waren er die het recht in eigen hand namen. De kater
werd, hoe absurd ook, door Vestdijk natuurgetrouw beschreven.
De opdracht lijkt ironisch - aan Theun de Vries, schrijver van nogal idealistische
romans, waarin de goeden een soms zelfs naar het afzichtelijke zwemende schoonheid
bezitten en de slechten lelijk zijn. Die had hem gekritiseerd dat hij niet leek te kiezen
en zijn helden zo schamel verbeeldde. Vestdijks mensen zijn trouwens altijd lelijk
en klein, en het is een kwestie van toeval dat de verzetsman aan de zijde der ‘goeden’
verzeild is geraakt. Collaboratie kàn ook een gevolg zijn van ver doorgevoerde haat
jegens de Duitsers - zie Sint Michielsgestel of een studie in volkskarakter, in Gestalten
tegenover mij. Daaruit ook het volgende, uiterst Vestdijk-tytyperende, citaat: ‘(...),
anti-Duits waren wij allen; men mag niet veronderstellen, dat er ook pro-Duitse
gijzelaars waren (behalve die ene spion, die wij ontmaskerden), al was dit in theorie
heel goed denkbaar, hetzij door een administratieve vergissing, hetzij door een
bijzonder raffinement van de Duitsers, waarin ik mij niet verder verdiepen wil.’
(p.275)
Zeer kenmerkend leek Anbeek Vestdijks voorkeur voor een zeer aanwezige
verteller. Zo namelijk kan de lezer, met de auteur, meer zien dan de romanfiguren;
men ziet de misverstanden en dat biedt ruimte voor ironie (over de figuren naar de
lezer). Typerend ook is zijn zeer ingewikkelde psychologie met allerlei
tegenstrijdigheden - zijn kracht en zijn zwakte soms: dan lopen de personages met
hem weg en dat resulteert in overbodigheden.
Mijns inziens speelt hier een principieel verschil van mening. Een beken-
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de opvatting, die ook Vestdijk speels huldigde, zegt dat het kunstwerk pas echt goed
gaat worden als het zichzelf gaat maken, als het in zekere zin uit de hand loopt, als
dus, zo vul ik nu aan, bijvoorbeeld de personages met Vestdijk weglopen. Helemaal
onterecht intussen is de kritiek zeker niet. Een paar leuke details nog: de naam van
het café ‘Bach am Rhein’ was in het echt ‘Nutteloos Verzet’, en de figuur van Petit
werd naar Theun de Vries getekend.
Er valt te discussiëren over het al dan niet ironische slot van Pastorale. De keuze
voor het verzet kun je toch ook, ook letterlijk, als belachelijk zien. Ik geloof dat
Anbeeks visie de juiste was. Toch wil ik hier nog wat mogelijkheden afwegen, al
was het maar om der mogelijkheden wil.
Stellen wij dat het slot wèl ironisch is. Allereerst ironiseert Vestdijk dan zijn roman
- het voorafgaande namelijk. Hij ironiseert ook de serieuze keuze voor het verzet.
Maar door het ironiseren van een ironisch werk, ironiseert hij zijn eigen ironiseren
van die serieuze keuze, die hij dus indirect verdedigt. Maar, dat dan wel in het volle
besef dat die keuze in de aard der zaak belachelijk is. De volgende stap is dat juist
Vestdijk alle voorgaande mogelijkheden zal openhouden. Er valt, goddank, niet te
kiezen. Dat is Vestdijks keuze en zo heeft niet alleen Anbeek gelijk. Maar tenslotte:
Vestdijk zegt zelf uiteindelijk moralist te zijn. Ondanks alle twijfel en ironie is, ook
nu nog, zijn keuze voor het vaderland bloedserieus, en dus, want zijn bloed kruipt
waar het niet gaan kan, ironisch.
Ik geloof niet dat ik dit verslag met een Vestdijkiaanser constructie had kunnen
besluiten.
Utrecht, 21 november 1983.
N.B. 1. Ik dank de heren Van der Paardt en Oversteegen voor het beschikbaar stellen
van de teksten hunner ‘causerietjes’.
N.B. 2. De teksten van de lezingen zijn gepubliceerd in het decembernummer van
de Vestdijkkroniek. Dat is verkrijgbaar door f9,50 over te maken op gironummer
26.52.301, ten name van ‘penningmeester Vestdijkkring Rotterdam’, onder vermelding
van ‘decembernummer Vestdijkkroniek 1983’
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De beroepsoriëntatiecommissie.
‘Beroepsoriëntatie’ gerenoveerd
Het studieonderdeel ‘Beroepsoriëntatie’ kent dit semester een andere opzet, een
andere structuur en een andere commissie.
De commissie is een drievrouwschap: E. Jacobs, A. Tigchelaar en R. Doeksen.
De commissie is subcommissie van de onderwijscommissie. Plannen worden aan
de onderwijscommissie ter goedkeuring voorgelegd.
Gedurende zes achtereenvolgende weken wordt een college gegeven op woensdag
van 13.00-15.00 uur. Plaats: Tandheelkunde, Prothetische afdeling, Grote zaal.
Het eerste college is een inleidend college, waarin R. Doeksen uitleg geeft over:
1. De indeling van de studie en de studiepunten
2. Profielen, waarom deze profielen geboden worden en op welke manier. De rest
van het programma.
3. De situatie op de arbeidsmarkt; de ondoorzichtigheid ervan en de volstrekte
onvoorspelbaarheid over een periode van meer dan drie jaar. Welke strategieën
er ontwikkeld kunnen worden.
Achtereenvolgens komen de afdelingen Taalkunde, Moderne letterkunde,
Taalbeheersing, PDI en Historische letterkunde aan de orde. Zij zullen antwoord
trachten te geven op vragen als:
Wat zijn de specialisaties van de afdeling?
Is er een stage ingebouwd?
Zijn er verbanden te leggen met andere vakgroepen en/of universiteiten? Welke
beroepsmogelijkheden geven de afstudeerrichtingen?
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De bedoeling is pas afgestudeerden ook te betrekken in de problematiek. In mei/juni
volgen dan individuele gesprekken.
Nieuw.
De tweedejaars hebben een uitnodiging gekregen voor de nieuwe serie. Ze krijgen
per groep in mei een voorlichting, waarbij speciaal wordt ingegaan op door hen geuite
wensen. Daarna kunnen desgewenst individuele gesprekken worden aangevraagd.
In het volgende nummer van VOOYS zal nader worden ingegaan op het artikel dat
in VOOYS 2 over de syllabus ‘Beroepsoriëntatie’ verschenen is.
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[Gedicht Leginda Cortez]
en ook zul je mijn humor nooit begrijpen
nooit grijpen onze zielen in elkander
zoals toen jij zei: ik drink alleen bier
en ik vroeg: en wat drink je met een ander
en zo ook glijdt mijn blik af op de jouwe
ik heb mijn denken in jouw ziel geperst
jij ruiselt vluchtig langs mijn slaafse aandacht
in mijn nabijheid ben je mij het verst
leginda cortez
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R.L.K. Fokkema
Historisch-kritische uitgave van Achterberg
In 1982 heeft mevrouw J.C. Achterberg-van Baak mij exclusieve toestemming
verleend materiaal te verzamelen op basis waarvan te zijner tijd een
historisch-kritische uitgave van de poëzie van Gerrit Achterberg het licht kan zien.
Als gevolg daarvan heb ik in juni 1982 van het Letterkundig Museum te Den Haag
de Achterberg-documentatie op het Instituut De Vooys te Utrecht voor onderzoek
in depot gekregen. Dit onderzoek is inmiddels vrijwel voltooid. Mevrouw Achterberg
heeft toegezegd ook haar Achterberg-archief voor onderzoek aan mij ter beschikking
te stellen. Aan dit onderzoek zal ik binnenkort beginnen.
In 1982 is tevens uniek handschriftelijk materiaal van gedichten boven water
gekomen. De eigenaar hiervan, die anoniem wenst te blijven, heeft toestemming
verleend dat dit materiaal (kladjes en werkbladen) op het Instituut De Vooys bewerkt
wordt met het oog op publikatie ervan. Het betreft het voorwerk van een achttal
dichtbundels:
Sneeuwwitje (1949), Mascotte (1950), Cenotaaf (1953), Ode aan Den Haag (1953),
Ballade van de gasfitter (1953), Autodroom (1953), Spel van de wilde jacht (1957)
en Vergeetboek (1961).
Het vrijgekomen materiaal kan beschouwd worden als een zeer belangrijke
aanvulling op mijn Varianten bij Achterberg (1973, tweede druk 1980) dat zich alleen
kon baseren op drukvarianten. Tot nog toe is niet gebleken dat van de overige
dichtbundels van Achterberg dergelijk materiaal is overgeleverd, afgezien van enkele
handschriften en typoscripten die hebben gefungeerd als drukkerskopij en derhalve
weinig of geen varianten vertonen.
Het thans beschikbare materiaal, aangevuld met jeugdverzen opgediept uit de
correspondentie, is van dermate groot belang voor het inzicht in de vers-
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making van Achterberg, dat het een historisch-kritische uitgave van (een deel van)
Achterbergs poëzie rechtvaardigt.
Dit zo zijnde heb ik besprekingen gevoerd met drs. H.T.M. van Vliet, hoofd van
het Bureau Basisvoorziening Tekstedities van de Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen. Deze heeft zich bereid verklaard te bepleiten dat de KNAW de
uitgave te zijner tijd financieel mogelijk maakt door haar een plaats te geven in de
reeks ‘Monumenta Literaria Neerlandica’ die gefinancierd wordt door de KNAW.
In de reeks is de historisch-kritische uitgave van de poëzie van J.C. Bloem verschenen
in 1979, die van Leopold in 1983 (beide verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M.
van Vliet), die van Nijhoff (verzorgd door W.J. van den Akker, G.J. Dorleijn en J.J.
Oversteegen) zal verschijnen in de loop van 1986, en die van Achterberg zal in 1987
kunnen verschijnen.
Het werkplan ziet er als volgt uit:
1. Inventarisatie en verzameling van het materiaal.
a. Opsporen van primair materiaal en verwerking ervan in het editiearchief.
Afgezien van het reeds beschikbare materiaal is de kans niet uitgesloten dat nog
andere privé-collecties belangwekkend materiaal bevatten.
b. Verzamelen en bestuderen, excerperen en ordenen van de secundaire bronnen,
waaronder zich tijdschrift- en uitgeversarchieven bevinden die ontsloten zullen
moeten worden.
2. Bewerking van het materiaal.
a. Transscriptie van het handschriftelijk materiaal, uittikken en collationeren van
het primaire materiaal.
b. Vaststellen van het definitieve presentatiesysteem. Aan de hand van
proefgevallen is voorlopig gekozen voor een transscriptiesysteem en
presentatievorm die overeenkomt met die welke G.J. Dorleijn heeft toegepast
in zijn dissertatie over Leopoldmanuscripten die in juni 1984 zal verschijnen.
Het betreft een synoptisch systeem, dat de verschillende fasen van het ontstaan
van het gedicht duidelijk laat uitkomen. Het is niet onmogelijk dat bij nadere
bestudering van het materiaal adaptaties van dit systeem noodzakelijk zijn.
c. Toevoegen van de relevante secundaire gegevens, de commentaar, aan de
primaire teksten.
3. Contrôle en persklaar maken van de kopij.
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Aan de realisering van het plan werken mee drs. G.J. Dorleijn en drs. Bert Veldstra.
Van 1 maart 1984 neemt drs. Fabian Stolk deel aan het project als vervolg van zijn
7/10-aanstelling als faculteitsassistent (een zogenaamde doorstroompost). Het is de
bedoeling dat hij een deel van het materiaal van analyserend en interpretatief
commentaar voorziet, dat als dissertatie dienen kan.
Een ieder die materiaal (werkbladen, handschriften, typoscripten, drukproeven,
brieven etcetera) voor de uitgave beschikbaar kan stellen, verzoek ik, nadrukkelijk
mede namens mevrouw Achterberg, met mij contact op te nemen.
Correspondentie-adres: Instituut De Vooys
postbus 80.091
3508 TB Utrecht

Handschrift van ‘Necrologie’ uit Cenotaaf.
ui de collectie-Achterberg van het Letterkundig Museum te Den Haag
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[Nummer 4]
Redactioneel
In dit nummer verschijnt weer een artikel in de reeks over Beroepsorientatie, zoals
die in de voorgaande afleveringen in deze jaargang geschreven zijn. Het artikel dat
in deze VOOYS 4 is opgenomen, gaat over het advertentie-onderzoekje dat de redactie
in VOOYS 2 heeft aangekondigd: uit twee weekbladen, drie kranten en een
vacature-blad hebben we advertenties over de periode van 9/2 tot 30/5 verzameld.
We hebben ze nader onderzocht op bruikbaarheid voor Neerlandici. Tenslotte hebben
de samenstellers enkele voorzichtige conclusies getrokken.
De beroepsoriëntatie-commissie heeft haar werk van dit jaar nog niet af- gerond.
Zij hoopt aan het begin van het komende studiejaar reacties op de artikelen en een
evaluatie van de colleges te kunnen geven.
Overigens moet het de redactie nogmaals van het hart dat de betrokkenheid van
studenten en docenten niet blijkt uit reacties op geplaatste artikelen. Uiteraard stelt
de redactie de inzendingen, die ook dit jaar weer van goede kwaliteit en ruime variatie
bleken, zeer op prijs, en dankt daarvoor de inzenders. Maar in politieke zin is er
binnen universiteit, faculteit en vakgroep voldoende aan de hand om een stroom van
commentaren en kritieken te doen losbranden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat
dat de lezers van VOOYS ontgaat. Al studerend en docerend zou men juist verwachten
dat de betrokkenheid van hen die studeren en doceren zich zou uiten in het openbaar
maken van die betrokkenheid langs de unieke weg die VOOYS daartoe biedt.
De redactie vindt het op zijn plaats, de lezers van VOOYS in eerste instantie de
gelegenheid te bieden in VOOYS te publiceren, eerder dan dat zij zelf artikelen van
haar hand (of van individuele redactieleden) laat verschijnen.
Wat ons eveneens teleurstelt is het bedroevend lage aantal docenten dat geabonneerd
is op VOOYS. Begin volgend studiejaar wil de redactie, mondeling of schriftelijk,
vragen naar de redenen daarvan.
Tenslotte wil de redactie graag weten of het instituutsblad, zoals het zich dit jaar
heeft ontwikkeld, bij de lezers enige faam of tevredenheid heeft opgeroepen. Kritieken
zijn uiterst welkom.
De redactie wenst iedereen een prettige vakantieperiode toe.
de redactie
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Marieke Lauwrier studeerde in januari 1983 af in de Moderne letterkunde
aan het Instituut de Vooys. Haar afstudeerscriptie, Van film naar roman,
geeft een overzicht en verklaring van de invloed van de film op het proza
tijdens het interbellum.
Tijdens haar studie heeft Marieke als bijvak het vak ‘Filmrepertoirekennis’
bij de vakgroep Theaterwetenschap gevolgd; volgens haar eigen zeggen
zijn zowel het idee voor haar eindscriptie als haar huidige bezigheden uit
deze interesse voortgekomen.
Momenteel is Marieke onder andere werkzaam in de Utrechtse theatergroep
Theaterwerkplaats, waar ze de publiciteit en de produktiebegeleiding
verzorgt; ze neemt in functie hiervan deel aan het Utrechts Theateroverleg
en is bovendien bezig met de productie van een documentairespeelfilm.

Marieke Lauwrier
Van film naar roman
Een onderzoek naar de invloed van de film op het proza van de
twintiger en dertiger jaren
Laat je de woorden ‘film en literatuur’ vallen, dan blijkt dat men daarbij in eerste
instantie denkt aan de verfilming van bij voorbeeld romans. Dat is begrijpelijk; film
heeft per slot van rekening voor haar scenario's eigenlijk van meet af aan regelmatig
leentjebuur gespeeld bij de literatuur. Over de invloed van de literatuur op de film
is dan ook vrij veel geschreven, maar over het omgekeerde, namelijk over de invloed
van de film op de literatuur is vrij weinig bekend. Reden voor mij om in mijn
afstudeerscriptie een begin te maken met het vullen van die leemte voor het
Nederlandse proza. Ik koos als startpunt de twintiger en dertiger jaren, omdat in die
tijd een aantal jonge Nederlandse schrijvers, zoals Ter Braak en Constant van Wessem,
zich sterk maakten voor wat ze de ‘kunstfilm’ noemden. Een onderzoek naar de
literaire praktijk en de literaire kritiek
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van die tijd mondde uit in een inventarisatie van de verschillende manieren waarop
de film invloed uitgeoefend zou kunnen hebben op het proza van de twintiger en
dertiger jaren.
Het medium film, aan het eind van de 19e eeuw uitgevonden, ontwikkelde zich
vrij snel van een wetenschappelijke curiositeit om de werkelijkheid te registreren tot
een volwaardige kunstvorm in de twintiger jaren van deze eeuw. Musici, schrijvers
en schilders uit de avant-garde-beweging (onder andere dadaïsten, futuristen en
surrealisten) experimenteerden met de film en werkten aan filmscenario's. Hun
enthousiasme voor deze kunstvorm is niet zo verwonderlijk: film kon namelijk
uitstekend vorm geven aan de veranderde werkelijkheidsbeleving van deze
kunstenaars.
Wat er was veranderd aan hun werkelijkheidsbeleving kwam, kort en nogal
simplistisch samengevat, op het volgende neer. De avant-gardistische kunstenaars
ervoeren de werkelijkheid als dynamisch; tijd en ruimte waren voor hen onbegrensd.
Ze wezen daarom de causale, chronologische en logische weergave van de
‘werkelijkheid’, en het mimetisch karakter (dat wil zeggen de juiste en nauwkeurige
afbeelding van de innerlijke en uiterlijke werkelijkheid) van het realisme en
naturalisme, af. Het accent kwam nu te liggen op de psychische tijd en ruimte en dat
bracht nieuwe elementen in de kunst, bijvoorbeeld het a-logische, het irrationele en
het simultane. Ook de zogenaamde psychische realiteit (gedachten, dromen,
herinneringen) behoorde tot de ‘werkelijkheid’. Deze psychische realiteit viel niet
af te grenzen van de uiterlijk waarneembare werkelijkheid en trad tegelijkertijd met
deze op. In de opvatting van het realisme en het naturalisme behoorde de psychische
realiteit eveneens tot de ‘werkelijkheid’ die uitgebeeld moest worden. Geleidelijk
aan echter hadden de schrijvers steeds meer de nadruk op de uiterlijk waarneembare
werkelijkheid gelegd in de uitgebreide beschrijvingen. Om aan die veranderde
werkelijkheidsbeleving uitdrukking te geven, zochten de kunstenaars naar nieuwe
vormen. De film sloot vrij direct aan op die nieuwe werkelijkheidsbeleving, maar
voor de andere kunsten, bijvoorbeeld voor het proza, was dat moeilijker. Ook in
Nederland zochten schrijvers, met name die uit de kring van De vrije bladen, naar
nieuwe vormen voor het proza. In de ogen van onder andere Van Wessem, Ter Braak
en Marsman overheerste nog steeds het realistische, dat wil zeggen het mimetische
standpunt in het Nederlandse proza. Bovendien stond dat proza volgens hen bol van
uitvoerige psychologische explicaties, lyrische woordkunst en uitgebreide
beschrijvingen. Zij wensten voor het moderne proza onder andere een hoog tempo,
een immanente psycho-
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logie in plaats van een abstract-explicerende distantie van de schrijver ten opzichte
van de dingen en een scène-matige weergave van het gebeuren.
In het midden van de twintiger jaren kweekten artistiek verantwoorde films als
Die Nibelungen van Fritz Lang, Potemkin van Eisenstein en De moeder van Pudovkin
in Nederland een meer intellectueel filmpubliek. Het enthousiasme voor de ‘kunstfilm’
en het verlangen er meer te zien leidde tot de oprichting van de ‘Filmliga’ in 1927.
Bij die oprichting waren ook een aantal schrijvers van De vrije bladen betrokken,
onder andere Van Wessem en Ter Braak. De ‘kunstfilm’ beantwoordde echter niet
alleen aan hun veranderde werkelijkheidsopvatting, maar werd door een aantal ook
gezien als een mogelijke inspiratiebron om het Nederlandse proza te vernieuwen,
zodat dit in overeenstemming zou komen met het moderne levensgevoel. Film
vertoonde elementen, zoals dynamiek, distantie en snelle, abrupte overgangen
(montage), die ze ook graag in het nieuwe proza wilden zien. Bovendien miste de
zwijgende film psychologische explicatie en die kon het proza wat hen betreft ook
wel missen.
De film oefende invloed uit op de literaire theorie van Sonnenfeldt en van Van
Wessem, beide uit De vrije bladen-kring. Er is echter wel een duidelijk verschil
tussen hun theorieën. Sonnenfeldt richtte zich onder het motto ‘Schrijft uw romans
met de techniek der film’ vooral op filmtechnische zaken ter stimulering van het
nieuwe proza. Tempo en montage beschouwde hij als dè remedie tegen de ellenlange
beschrijvingen. Daarnaast zag hij de film ook als inspiratiebron voor nieuwe
onderwerpen; het proza moest nèt als de film ‘beschrijvend-wereldgebeuren’ geven.1
Van Wessem prees daarentegen de film vooral aan als bevrijder van de ‘tyrannie van
het waarschijnlijke’ in het proza. Dat betekende: bevrijding van de explicatieve
psychologie en vermenging van realiteit en irrealiteit zonder causale verklaringen.
De bevrijding van de psychologische explicatie hield voor Van Wessem een
verschuiving naar de personale vertelwijze in. Deze vertelwijze was weliswaar niet
nieuw, maar werd zelden gebruikt. Hetzelfde kan men zeggen van het als nieuw
gepresenteerde element van de ‘realiteiten’-vermenging. In het proza bestond beslist
al een ontwikkeling naar een meer personaal perspectief, naar minder psychologische
explicatie en naar vermenging van realiteit en irrealiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan Willem Mertens’ levensspiegel van Van Oudshoorn. Bovendien was er al ‘nieuw
proza’, namelijk dat van Nescio en Elsschot, maar de jongeren merkten het niet op.
Van Wessem haalde in zijn artikel ook het motto van Sonnenfeldt aan (dynamiek en
montage), maar waarschuwde
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tevens tegen een al te klakkeloze overname daarvan, omdat dat gemakkelijk kon
leiden tot een geforceerde stijl.2
Toch blijkt dat de film juist in filmtechnisch opzicht de meest nadrukkelijke invloed
op het moderne proza heeft uitgeoefend. Die invloed was al zichtbaar in de
avonturenroman De laatste ronde (1929) van Den Doolaard, en kwam vooral naar
voren in het defictionaliserende nieuw zakelijke proza dat rond 1932 verscheen, zoals
8.100.000 m3 zand van Revis, Stad van Stroman, Sjanghai van Wagener en Zuiderzee
van Jef Last. Dit proza kenmerkt zich door een hoog tempo, door korte scènes met
abrupte overgangen (vergelijk met de montage in de film), èn door de nadruk die het
legt op de buitenkant, op het visuele. Dit zijn overigens aspecten die nog redelijk
goed in het proza in te passen zijn, maar dat geldt niet voor andere filmtechnische
elementen, zoals close-up (het vergrote detail) en simultaneïteit3, die ook in dit proza
gebruikt werden. De laatstgenoemden behoren zo specifiek tot het gebied van de
film, dat ze in het proza eigenlijk nogal kunstmatig werken.
De recensenten bekritiseerden in dit nieuw zakelijke proza vooral de
(psychologische) oppervlakkigheid. En terecht: onder invloed van de film legden de
schrijvers vooral de nadruk op het uiterlijke, het visuele, en daarmee zijn we, zij het
met enige nuances, terug bij het door de jongeren zo bestreden realisme. Ter illustratie
een voorbeeld uit De laatste ronde:
‘Het leven was voor hem nu een helverlichte dancing, die uitging-alleen
liep hij een beetje verder dan de anderen de nacht in. Verdrinken!
Twee voeten in den modder, twee andere voeten in lakschoenen op rem
en debrayage-twee handen die zich in den nacht dompelen, twee andere
handen die het contact afdraaien, de rem aandrukken, -en het portier open
werpen- een kleine plons en de metalen klap van een deur die
dichtslaat-modder en borrelingen, - ‘hier, godverdomme,
laffeling’-visioenen van groene luchten en roode boomen uit een pastorale
weggeslagen door slijm en de bittere verstikkende smaak van zwavelige
modder-twee lijnen tuimelend langs den waterkant-snel wegschietende
kiezels onder een gezicht dat blind wordt voor den een, een druipend stuk
parknacht voor den ander, dat hij onverschillig achter in den auto dondert.
De 8-cylinder Marmon trekt snel weg. Kijken wie of wat hij gered heeft
doet hij niet; de economische theorieën van Halling Aarhuus, fabrikant
van zoolleer, gloeilampen, automobielen en kunstzijde, aandrijver en
beheerder van drie concerns, laten geen ruimte voor zulk een
tijdverspilling’.4
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Naast het nieuw zakelijke proza verscheen er ook proza, waarin die technische invloed
niet zo manifest is, bijvoorbeeld dat van Van Wessem en Maurits Dekker. In
tegenstelling tot het nieuw zakelijke proza, waarin vaak zeer nadrukkelijk een verteller
aanwezig is, wordt er in dit proza hoofdzakelijk met personale perspectieven gewerkt,
is de intrige veel steviger en vertonen de personages min of meer een psychologische
ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt kenbaar gemaakt door de daden en de
gedachten van het personage. Meestal worden die gedachten weergegeven door
middel van de monologue intérieur. Soms vloeien zijn of haar gedachten en de
gebeurtenissen in de ‘werkelijkheid’ in elkaar over (vergelijk met de film; deze kan
door middel van montage zonder duidelijk onderscheid of gemarkeerde overgangen
de uiterlijke verschijningsvormen (fysische realiteit) met de gegevens uit de diepste
lagen van het menselijk brein (het onderbewuste, geestelijke realiteit) doen
samensmelten). Een dergelijke verwerking van de psychologie vindt men onder
andere in De vuistslag (1933) van Van Wessem; hierin bracht Van Wessem zijn
eigen ideeën over het moderne proza in de praktijk. Een fragment uit De vuistslag;
het speelt op de ochtend na de vuistslag:
‘Jacques is inderdaad niet in een al te best humeur. Al heeft hij dan de
schuld aan het gebeurde van gisterenavond weer op een nietige oorzaak
kunnen afschuiven: niet waar, als mijn scheermes niet zoo bot was geweest?
weet hij toch wel, dat hij zich driftig maakt om een reclamewijzer. Maar
wat valt er naar hem te wijzen, wat bemoeit men zich met hem, nu hij het
vage vermoeden heeft, dat iedereen het op zijn gezicht afleest, het dadelijk
kan zien, dat hij op zijn gezicht een slag heeft zitten, die hij niet kwijt kan?
Vanmorgen: zijn hospita, als hij de trap afgaat naar zijn kantoor en haar
tegenkomt. Zij kijkt hem vreemd aan?
‘Dus dat jongetje is het, dat zich heeft laten slaan?’De wereld spitst haar muizenoortjes.
Jacques is vanmorgen moedeloos opgestaan.
In de goten en op de dakpannen tsjilpten reeds vroegtijdig de luidruchtige
musschen.
Wanneer men, na eenige uren slaap wakker is geworden [...]’5
De recensenten verweten ook de schrijvers van dit proza, dat de psychologie te
oppervlakkig is, dat de struktuur, de kompositie van het werk te los is en dat de
overgangen te abrupt zijn. Ze zagen hierin een negatieve invloed van de film. Er
waren echter ook recensenten, zoals Kelk en Van Vriesland, die wel waardering
konden opbrengen voor deze nieuwe elementen. Over het algemeen vindt ik de
verwijten niet terecht. Het is volgens mij
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een kwestie van onwennigheid; de overgangen bijvoorbeeld zijn voor een lezer van
nu beslist niet abrupt te noemen.
De film heeft dus naast het nieuw zakelijke werk ook ander proza beïnvloed en ik
vermoed, dat het proza, dat bijvoorbeeld in Forum verschenen is, eveneens invloed
van de film heeft ondergaan.
Kortom: de film heeft aan de eigen ontwikkeling van het proza sterke impulsen
gegeven en daarnaast het ontstaan van een flitsende, filmische stijl bevorderd.
Recensenten en literaire geschiedschrijvers hebben bijna uitsluitend de technische
invloed van de film op het proza van de twintiger en dertiger jaren gesignaleerd. Van
deze invloed zijn een aantal elementen blijven hangen, namelijk abruptere overgangen
(montage), een soepeler hantering van de tijd (bijvoorbeeld flash-back) en snelheid,
tempo. Slechts enkelen, waaronder Blok6, zagen de impuls die de film had gegeven
aan bijvoorbeeld andere manieren van karakterisering in het proza en aan een (door
de montage gestimuleerde) vertelwijze die minder causaal verklarend en continue
is, en dat zijn nu juist de aspecten die nog steeds de struktuur van het huidige proza
bepalen.

Eindnoten:
1 Sonnenfeldt, Jules. ‘Roman en film’. In: De vrije bladen (1926). Pagina 48-49.
2 Wessem, Constant van. ‘De invloed van de film op de moderne literatuur’. In: De vrije bladen
(1926). Pagina 245-249.
3 Simultaneïteit is de weergave van de gelijktijdigheid van twee of meer handelingen die zich op
verschillende plaatsen afspelen. Echte simultaneïteit bestaat in de film, afgezien van de
split-screentechnieken en dubbelbedden, evenmin. De film kent alleen de na-elkaar-weergave
van gebeurtenissen, maar ze kan door montage wel een sterkere suggestie van gelijktijdigheid
geven, dan enige andere kunstvorm.
4 Doolaard, A. den. De laatste ronde; roman van liefde en andere noodlottigheden. Amsterdam,
1929. Pagina 7-8.
5 Wessem, Constant van. De vuistslag. Amsterdam, 1933. Pagina 74-76.
6 Blok, W. ‘Kenmerken van de moderne (Nederlandse) roman 1930-1970’. In: De nieuwe taalgids
72 (1979). Pagina 340-353.
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J.Ph. van Oostrom
Een soms handig streepje
Als we een nominale samenstelling gebruiken, voorafgegaan door een bijvoeglijk
naamwoord, dan maken bij het spreken het intonatiepatroon en het spreekritme
duidelijk of de bepaling de gehele samenstelling betreft of slechts het eerste deel
ervan. Bij het schrijven moeten we het zonder die indicaties doen. Om misverstand
te voorkomen bestaat de volgende interpunctieregel: heeft het bijvoeglijk naamwoord
slechts betrekking op het eerste deel van de samenstelling, plaats dan een
verbindingsstreepje tussen bepaling en samenstelling.
Dus: een oude mannenkwaal ‘een reeds lang bekende ziekte waaraan mannen
lijden’ maar: een oude-mannenkuaal ‘een ziekte die aangetroffen wordt bij bejaarde
mannen’.
Dit regeltje blijkt vrijwel in de vergetelheid geraakt te zijn, getuige het gepruts dat
je aantreft in advertenties waarin open-haardhout te koop aangeboden wordt.
Dat het soms toch een handig foefje kan zijn, moge blijken aan onderstaand kopje
uit NRC Handelsblad van 7 mei jongstleden:
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Far Wevers
Ronald Tebra
Neerlandicus vraagt...
In VOOYS nummer 2 van januari 1984 hebben wij een vacature-onderzoek
aangekondigd, dat antwoord zou moeten geven op de vraag, of er aansluiting bestaat
tussen de beroepsprofielen zoals die in de syllabus bij de collegereeks
‘Beroepsoriëntatie’ genoemd zijn, en de vacatures uit de praktijk. Tevens - dat volgt
er logischerwijze uit - zouden de verschillen meer duidelijkheid geven over de zin
van een college ‘Beroepsoriëntatie’ in deze vorm.
De vacatures voor docenten in het onderwijs en hoger wetenschappelijk kader
hebben we buiten beschouwing gelaten. Het ging ons om de beroepen die het
bedrijfsleven vroeg.
We hebben de volgende bladen over zes redactieleden verdeeld: De Volkskrant NRC Handelsblad - Utrechts Nieuwsblad - Elseviers Weekblad - Vrij Nederland en
Vacant, het vacatureblad voor academici en hoger personeel. Vervolgens hebben we
in de periode van 9 februari tot 30 mei 1984 alle advertenties uitgeknipt waarin
mensen met een ‘academische’ dan wel ‘universitaire’ opleiding werden gevraagd
te solliciteren.
De advertenties zijn met elkaar vergeleken om doublures er uit te halen.
In die periode van 31/2 maand vonden we in totaal 70 advertenties, waarin 82 mensen
met een ‘academische’ dan wel ‘universitaire’ opleiding gevraagd werden. Maar van
slechts 4 personen wordt niet meer dan alléén die opleiding gevraagd. Dat betrof
beroepen als ‘projectmedewerker’, ‘coördinator van planbehandeling’ en twee
‘beleidsmedewerkers’.
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Voor de andere sollicitanten werd gesteld: ‘ervaring met’ en/of ‘kennis van’ het
betreffende vakgebied.
De vacatures betroffen in de meeste gevallen beleidsmedewerkers en voorlichters
c.q. organisatie-adviseurs en informatici. Voor dergelijke posten werden ervaring
en/of kennis gevraagd op het gebied van organisatiekunde, informatica,
automatisering, management of bestuurskunde.
Noties als ‘goede contactuele eigenschappen’ en ‘uitstekende mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid’ laten we buiten beschouwing.
In de advertenties waarin gevraagd werd om mensen met een ‘academische’ of
‘universitaire’ opleiding met ervaring, werd gesteld: een academische opleiding bij
voorkeur in - en dan volgt een vakgebied (bestuurskunde, organisatiekunde,
informatica en andere).
Een tiental van de zeventig advertenties vroeg bovendien om ‘financieel’ of
‘economisch’ inzicht c.q. ervaring.
‘Specialisatie in sociaal-wetenschappelijk onderzoek’, ‘kennis van onderwijssoorten’
en ‘kennis onderwijskunde’ werd in een drietal advertenties gevraagd.
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Het aantal advertenties waarin om mensen met redactionele of journalistieke ervaring
werd gevraagd, was beperkt tot 4. Er waren wel meer advertenties te vinden met
deze eisen, maar die eisten dan weer een ‘HBO-opleiding met ervaring’.
Er werd één bibliothecaris gevraagd, met kennis van het wetenschappelijk
bibliotheekwezen èn Frans, Duits en Engels.

De vacatures waarin om sollicitanten met een universitaire opleiding met Nederlands
als hoofdvak werd gevraagd waren de volgende:
• 4 wetenschappelijk medewerk(st)ers teksteditie, met ervaring (in één advertentie).
• 1 taal beheerser/toegepast taalkundige; taalbeheersing als hoofdvak, verder
ATW, toegepaste taalkunde, ervaring experimenteel onderzoek en bekendheid
met traditionele en generatieve syntaxis.
• 1 trainer schriftelijke communicatie; doctoraal Nederlands en ervaring in
onderwijs/bedrijf.
• 1 taalbeheerser (1/2 jaar); specialisatie taalbeheersing of ervaring in
taalbeheersingsonderwijs.
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Van de 7 vacatures waarvoor Neerlandici werden gevraagd werd dus 6 keer een
afgestudeerd Neerlandicus bedoeld of iemand met voldoende ervaring. De éne
student-Neerlandicus zal dus moeten opboksen tegen vele andere Neerlandici (in
Nederland).
De overige Neerlandici die willen solliciteren op de algemenere advertenties,
kunnen het opnemen tegen alle andere academici, waarvan er natuurlijk nog veel
meer zijn. De laatsten hebben voor het bedrijfsleven het voordeel dat een deel een
opleiding heeft genoten in bijvoorbeeld informatica, bestuurs- of organisatiekunde,
economie enzovoort.
Van het flinke aantal beroepen die in de syllabus Beroepsorientatie genoemd staan,
hebben we er helaas niet één kunnen vinden. En omdat het gaat om zes belangrijke
landelijke bladen met relatief veel advertenties over een periode van 31/2 maand
(zeker niet een ‘vakantieperiode’) kunnen we toch stellen dat dat heel teleurstellend
is.
Hoe dan ook; aansluiting van de al te theoretische, rooskleurige voorstelling van
zaken in de syllabus op de praktijk is niet alleen wenselijk maar zelfs zeer
maatschappelijk relevant.
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Misschien is het toch raadzaam voor de student nederlands die niet voor het onderwijs
of de wetenschappelijke richting kiest of kan kiezen, snel te denken nàast of nà zijn
studie Nederlands een gedegen nevenopleiding te volgen, die meer op het bedrijfsleven
is georiënteerd.
Bij het Gewestelijk Arbeids Buro bestaat een afdeling ‘Regionaal Punt Academici’,
waar studenten en afgestudeerde academici informatie kunnen krijgen over de
mogelijkheden en onmogelijkheden voor hen.
Er valt niet te loochenen, dat de economische teruggang èn het niet direct volgende
universitaire aanbod van specialisten enige tijd een overschot op de arbeidsmarkt te
zien heeft gegeven van algemeen-academici.
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Paul van der Lecq
Het Nederlands Museum der Taalvormen
Zo af en toe verschijnt er in de krant een artikeltje over het Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Het betreft dan meestal zorgen om de verdere financiering, of
de vraag of dit nu al honderddertigjaar durende project ooit nog zal kunnen worden
voltooid.
Onder neerlandici lijkt er maar weinig belangstelling te bestaan voor de lexicograaf.
De woordenboekmakers zelf, gebukt onder hun imago van stoffige heren tussen
duizenden kaartenbakken, klagen over de geringe belangstelling die het vak heeft
onder de jongere generatie.
Voor de moderne grammatica is de lexicografie nog slechts een toeleveringsbedrijf:
‘Het lexicon als opsommende lijst van uitzonderingen in de taal is niet verder
bestudeerbaar (...). Wat overblijft is een lijst van taalspecifieke, idiosyncratische
bouwstenen, arbritraire verbindingen van vorm en betekenis, die zich aan verdere
beregeling onttrekken.’1
Of andersom: Het WNT is met handen en voeten gebonden aan de typisch
negentiende-eeuwse opzet van een historisch-inventariserend werk dat eeuwen wil
overbruggen, zodat er maar weinig ruimte is voor het toepassen van ideeën uit de
moderne semantiek.
En toch kan het de moeite waard zijn om theorie en praktijk van het WNT wat
nader te bekijken, al is het alleen maar omdat alle woordenboeken van het hedendaags
Nederlands, inclusief de gezaghebbende Van Dale, erop zijn gebaseerd. Bovendien
bevat het woordenboek een schat aan taalgegevens, die ook nu nog lering en vermaak
bieden.
Met dit laatste praat ik al wat meer in de geest van oprichter Matthijs de Vries, die
in zijn inleiding op het WNT (1882) verklaart een woorden-
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boek te willen maken dat ‘onze taal zoo volledig mogelijk bevat en ordelijk ten toon
stelt.’ Centraal stelde hij de taal van zijn eigen tijd ‘zonder aan de rechtmatige eischen
van den vroegeren te kort te doen.’ Bovendien had hij hogere ambities dan het
beschrijven van de taal: ‘Wij trachten de taal in haren aard, haren oorsprong en hare
vorming, naar den eisch der wetenschap te doen kennen, maar tevens voor de toekomst
haren bloei te bevorderen naar de behoeften der kunst.’ De volkstaal is ‘een
kunstgewrocht der scheppende natuur’, en behoort als zodanig tot het rijk der
wetenschap; de schrijftaal echter is afkomstig van de menselijke geest, en dus niet
vrij van gebreken. Het woordenboek, gefundeerd op de studie der volksspraak, wil
de moedertaal helpen, zuiveren en edelen.
Van Alberdingk Thijm is de term ‘museum der taalvormen’ afkomstig; het
woordenboek is een museum waarin de ‘mooie’ taalvormen worden tentoongesteld.
Wellicht stelde hij zich voor dat de cultuurdragende laag van Nederland (zeer veel
intekenaars waren dominee of onderwijzer...) elke avond een stukje uit het WNT
lazen, om zich te goed te doen aan de rijkdom van de Nederlandsche taal.
De Vries probeert in zijn lemma's dan ook een ‘verhaal’ te vertellen, waarbij hij
meer zoekt naar een logische verklaring dan een historische ontwikkeling van de
betekenistoepassing van een woord.
Vaak gaat hij uit van een ‘oorspronkelijke’, letterlijke betekenis, en probeert andere
betekenistoepassingen ‘figuurlijk’ of als ‘bijzondere toepassingen’ te verklaren. Waar
dit toe leidt zien we bijvoorbeeld in het lemma aan:
1) De grondbeteekenis van aan brengt mede, dat het in de eerste plaats
gebezigd wordt bij ww., welke eene werking te kennen geven, die geheel
of hoofdzakelijk in eene aanraking bestaat,
(...)
4) Aanraking, als zij wat ruw geschiedt, verwekt dikwerf terugwerking
van het aangeraakte voorwerp. vandaar, dat aan soms dient om de
betrekking uit te drukken van een voorwerp, hetwelk bij eene aanraking
of andere bewerking op het handelend subject eene, meestal schadelijke
terugwerking oefent.’
Het is niet moeilijk om het met C. Kruyskamp eens te zijn dat ‘vele verklaringen iets
kunstmatigs krijgen.’2 Vaak heb je de toegevoegde citaten nodig om de definities te
kunnen begrijpen.
Dat De Vries worstelde met zijn weerbarstige ‘taalschat’, blijkt wel uit de
verzuchting: ‘De lexicograaf is te vergelijken met den anatoom, die de

Vooys. Jaargang 2

19
werktuigen en verrichtingen des lichaams niet kan beschrijven, dan door het zielloos
lijk te ontleden, en datgene te scheiden wat alleen in onderlingen samenhang en
levend verband geweest is wat het geweest is.’
De Vries wil zowel de logica als de geschiedenis van de woordbetekenissen recht
doen. In zijn inleiding lijkt het bijna, of hij de taal verwijt zich zo weinig logisch
ontwikkeld te hebben: in de oudere tijdperken ‘werkt de verbeelding in volle vrijheid
(...). Eerst later, bij het toenemen van beschaving en verstandelijke ontwikkeling (...),
treedt de logica met steeds helderder bewustzijn voor de poëzie van weleer in de
plaats.’
Onder het kopje Aanmerkingen gaf De Vries informatie, die de onderwijzers en
dominees zich ter harte zullen hebben genomen: gevallen, waarin je het behandelde
woord niet moest gebruiken, en welk woord daar dan wel op zijn plaats was;
vergelijkbare citaten, waarin het behandelde woord niet voorkomt; of veroordeling
van verkeerd taalgebruik, zoals:
Het in België gewone gebruik van aan bij prijsbepalingen, als b.v. dit boek
wordt verkocht aan vijf franken (...), is een stootend gallicisme, op geenerlei
wijze met het begrip van ons aan overeen te brengen. De echte ndl.
uitdrukking is voor of tegen (...)
Bij de keuze van de citaten gaf De Vries, met zijn behoefte om de taal te veredelen,
een grote voorkeur aan zulke negentiende-eeuwse giganten als Van der Palm en
Beets, die voor hem de literatuur van zijn tijd vertegenwoordigden.
Al vanaf de ‘tweede generatie’ redacteuren zijn er wijzigingen gebracht in de opzet.
De verzameling bouwstoffen (de citaten) werd aanzienlijk uitgebreid, waarbij er
geen sprake meer was van een eenzijdige literaire gerichtheid. De terminus a quo
van de bouwstoffen werd teruggebracht tot 1500, zodat er een aansluiting tot stand
kwam met het Middelnederlandsch Woordenboek. De schrijfstijl werd zakelijker,
en er werd definitief gekozen voor een historisch-inventariserend werk. De
synoniembehandeling, bedoeld om de lezer allerlei fijne betekenisnuances bij te
brengen, verdween.
De onstuimige groei van de bouwstoffen zorgde voor een grote ongelijkmatigheid
tussen de verschillende delen van het WNT3. Bovendien werkten
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er nu meerdere redacteuren gescheiden van elkaar, wat de uniformiteit ook niet ten
goede kwam.
De redactie van de ‘vierde generatie’ (Kruyskamp, De Tollenaere, Heeroma e.a.)
probeerde dit laatste op te vangen door het opstellen van regels waar iedere redacteur
zich aan moest houden.4 In afwijking van De Vries, die historische informatie wilde
toevoegen aan een beschrijving van de hedendaagse (lees: negentiende-eeuwse) taal,
ging de redactie er vanuit de ontwikkeling van de woordbetekenissen van 1500 tot
heden te beschrijven, waarbij de chronologie vooral in de laatste eeuwen zo strikt
mogelijk wordt opgevolgd.
De Vries was zeer streng in het toelatingsbeleid van ‘vreemde woorden’. Hij was
overtuigd van de noodzaak ‘dat het woordenboek er het zijne toebrenge om die taal
verbastering te stuiten.’ Later constateerde N. Bakker, dat zelfs het woord alcohol de eerste vindplaats was van 1736 - voor De Vries niet door de beugel kon.4 Voor
de vierde generatie geldt, dat als er indicaties zijn dat zo'n woord herhaaldelijk is
gebruikt in spraak of schrijftaal, het wordt opgenomen.
Over dialectische woorden merkte De Vries op, dat ze slechts zouden worden
opgenomen ‘wanneer zij òf geacht kunnen worden ook in ruimeren kring bekend te
zijn, òf werkelijk iets kunnen bijdragen om de taal met nieuwe hulpmiddelen te
verrijken.’ De Tollenaere wees erop, dat diegene, die in een historisch woordenboek
alle dialectische woorden zou willen weglaten, wel eens weinig over zou kunnen
houden. Het huidige standpunt is: ‘de lexicograaf honoreert dialectwoorden slechts
in zoverre als ze of over een groter publiek verbreid, of van belang voor de
betekenisontwikkeling van de algemene taal of etymologisch van belang zijn.’5
Met name C. Kruyskamp heeft zich bezonnen op de definitietechniek. Men ging,
onder invloed van het taalkundig structuralisme, over tot het analytisch beschrijven
met als doel de betekenis te splitsen in essentiële componenten.6
Het lemma van toont in elk geval een geheel andere wijze van definieren dan aan:
I) Bij de aanduiding van een verwijdering
II) Bij de aanduiding van een bevrijding, verlossing, berooving, onthouding
en derg.
III) (...)

Vooys. Jaargang 2

21

Vooys. Jaargang 2

22
Alle discussies, die sindsdien over het WNT zijn gevoerd, staan in het teken van de
vraag: Hoe kan het Woordenboek zo snel mogelijk worden voltooid? Zo werd in
1976 besloten, geen bouwstoffen meer van na 1920 in de artikels te verwerken. De
toevloed was eenvoudig te groot. Dat is wel lastig voor de handwoordenboeken van
hedendaags Nederlands, die juist voor het overgrote deel van de informatie van het
WNT afhankelijk zijn.
Op het Instituut voor Nederlandse Lexicografie in Leiden, waar het WNT wordt
gemaakt, is men al bezig met de lexicografie van de toekomst. Het traditionele corpus
van fiches wordt een computergestuurd tekstarchief, dat ook van nut kan zijn voor
een theoretische linguist. Al het historisch en modern materiaal kan in de taaldatabank
worden overgebracht. Met behulp van de computer kan hieruit een woordarchief van
elke gewenste taalperiode in allerlei rangschikkingen gelicht worden. Het taalmuseum
is een archief geworden.
Het WNT zelf, met al zijn tekortkomingen en grilligheden, zal van grote waarde
blijven voor de neerlandistiek. Er is nog steeds veel bruikbare informatie te vinden,
als men het WNT hanteert met begrip voor de negentiende-eeuwse opzet, waaraan
ook de redactie van nu nog gebonden is - men werkt bij voorbeeld nog steeds met
de spelling De Vries - Te Winkel - en aandacht voor de taal opvattingen van generaties
Neerlandici. Het taalmuseum is een monument geworden.

Eindnoten:
1 W.J.J. Pijnenburg, H. van der Hulst, M. Moortgat, ‘Geïnstitutionaliseerde lexicologie’, in:
Wetenschap en woordenschat, onder redactie van B.P.F. Al en P.G.J. van Sterkenburg.
Muiderberg, 1978.
2 Aan, artikel in het supplement van deel 1.
3 Deze bouwstoffen werden bovendien op een volstrekt onsystematische wijze verzameld. Nogal
wat materiaal was afkomstig van mensen die in hun vrije tijd exerpten van teksten maakten uit
zelf gekozen ‘taalgebieden’.
4 N. Bakker, ‘The Dutch Dictionary’. In: Dutch Studies (1976), blz. 18 - 27.
4 N. Bakker, ‘The Dutch Dictionary’. In: Dutch Studies (1976), blz. 18 - 27.
5 F. de Tollenaere, ‘Dialect en woordenboek der algemene taal’. In: F. de Tollenaere en A.
Weijnen, Woordenboek en dialect.
6 Voor meer informatie hierover: P.G.J. van Sterkenburg, ‘Nederlandse lexicografie en
taalwetenschap’, in: Wetenschap en woordenschat. Hierbij bedank ik J.Ph. van Oostrom voor
het kritisch doorlezen van een eerdere versie van dit artikel.
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Arthur Kooyman
Perceptuele manipulatie bij Rutger Kopland1
Een veel voorkomend fenomeen in moderne poëzie is zinsafbreking door het
regeleinde: het einde van de regel valt niet samen met een belangrijke syntactische
grens als het zinseinde of ook het zinsdeeleinde. In veel poëzie is het regeleinde niet
absoluut gemotiveerd: de regel had ook een deel van de volgende regel kunnen
behelzen. Een andere mogelijkheid is dat door de afbreking van de zin een
verwachting wordt gewekt in de geest van de lezer, die niet blijkt uit te komen. Door
de zinsafbreking wordt de perceptie van de lezer gemanipuleerd. Een treffend
voorbeeld van deze dichterlijke manipulatie levert de bundel Een lege plek om te
blijven van Rutger Kopland (1975).2 Aan de hand van een gedicht uit deze bundel
(het gedicht dat genummerd is als II), wil ik beschrijven welke vormen van
manipulatie van de lezersperceptie optreden, vormen die exemplarisch zijn voor
andere manipulaties in andere gedichten in de bundel en andere moderne poëzie.
Het gedicht luidt als volgt:
Over het weiland valt uit lampen licht als
dunne sneeuw. Wie in dit gras nog leeft zal
spoedig sterven van de drank. Ze kijkt vergeefs
naar sterren, boven en buiten het feest is niets
dan duisternis. Dat je weg zou gaan is alles
zegt ze, wat ik van je wist; ze veegt het gras
uit haar gezicht. En in dit licht zit zoveel
nacht nu, dat het gras oud wordt en grijs en
haar gezicht begint te slapen als een vreemde
door een koud vuur beschenen steen.
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In dit gedicht treden op:

A. Syntactisch-perceptuele manipulatie:
Syntactisch-perceptuele manipulatie treedt op wanneer door het regeleinde een
syntactische verwachting wordt gewekt die door het verdere verloop van het gedicht
onjuist blijkt te zijn. Dit is het geval in regel 7 tot en met 10:
‘(...) En in dit licht zit zoveel
nacht nu, dat het gras oud wordt en grijs en (...)!

Deze zin wordt afgebroken in een bijzin met een naamwoordelijk gezegde (‘dat het
gras oud wordt’), waarna een samengetrokken bijzin volgt (‘en grijs’) en het
voegwoord ‘en’ is het laatste woord. De lezersverwachting na het nevenschikkend
voegwoord ‘en’ is in dit syntagma een adjectief dat het woord ‘gras’ verder bepaalt;
de lezer verwacht nog een adjectief. Deze verwachting nu komt niet uit: wat volgt
is een autonome bijzin:
‘(...) haar gezicht begint te slapen als een vreemde
door een koud vuur beschenen steen.’

Door de regelafbreking wordt gemanipuleerd met de syntactische verwachting van
de lezer.

B. Semantisch-perceptuele manipulatie:
Semantisch-perceptuele manipulatie treedt op, wanneer op het regeleinde een dusdanig
syntagma staat dat het een eenheid kan vormen, terwijl door de voortgang van de
tekst blijkt dat het syntagma niet geëindigd is. Een voorbeeld hiervan is te vinden in
de regels 3 tot en met 5:
‘(...) ze kijkt vergeefs
naar sterren, boven en buiten het feest is niets (...)’
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‘Boven en buiten het feest is niets’ wordt door de lezer allereerst geinterpreteerd als
een afgeronde zin. Dit wordt echter door de volgende regel, die tevens de eerste regel
is van een volgende strofe, weerlegd:
‘(...) boven en buiten het feest is niets
dan duisternis (...)’

De eerste interpretatie die de lezer heeft verschilt qua betekenis sterk met de latere
interpretatie. De syntactische categorie van ‘niets’ blijft in beide gevallen echter
gelijk: het is een onbepaald voornaamwoord.3 Omdat de syntactische categorie gelijk
blijft, is deze vorm van manipulatie puur semantisch, en niet zoals in categorie A
syntactisch. In deze regels wordt puur gespeeld met de betekenis van het gedicht.
Een ander voorbeeld van semantische manipulatie in de bundel zijn de regels 3
en 4 van het gedicht dat als XXII genummerd is: regels 3 en 4 van het gedicht dat
als XXII genummerd is:
‘(...) Liefde is het einde
van een zachte dag (...)’

‘Liefde is het einde’ wordt door de lezer allereerst geinterpreteerd als een afgeronde
zin. Het blijkt echter zo te zijn dat liefde het einde van een zachte dag is. De
syntactische categorie van ‘het einde’ blijft in beide lezingen dezelfde.

C. Syntactisch-/semantisch- perceptuele manipulatie4:
Perceptuele manipulatie die zowel syntactisch- als semantisch-perceptueel is, treedt
ook in dit gedicht op. Een voorbeeld wordt gevormd door de regels 9 en 10:
‘(...) haar gezicht begint te slapen als een vreemde (...)’
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Door het regeleinde interpreteert de lezer ‘haar gezicht begint te slapen als een
vreemde’ als een eenheid op voorhand. In deze eenheid is ‘vreemde’ een
gesubstantiveerd adjectief. Uit de volgende regel blijkt echter dat ‘vreemde’ een
zuiver adjectivische functie heeft en dat ‘als een vreemde’ niet geinterpreteerd moet
worden als ‘zoals het gezicht van een vreemde’.
‘(...) haar gezicht begint te slapen als een vreemde
door een koud vuur beschenen steen (...)’

Pas bij het lezen van het substantief ‘steen’ weet de lezer hoe hij het woord ‘vreemde’
semantisch en syntactisch moet interpreteren. Zo wordt hier zowel de syntactische
als de semantische perceptie van de lezer gemanipuleerd.
Deze vorm van perceptuele manipulatie komt het meest voor. Een nog sterker
voorbeeld hiervan wordt gevormd door de eerste twee regels van het gedicht dat als
V is genummerd:
‘Ze hebben hem verlaten, hij is gek
van de plek waar hij aankwam (...)’

Allereerst interpreteert de lezer het woord ‘gek’ in de eerste regel als een autonoom
adjectief. Bij het verder lezen blijkt dit adjectief deel uit te maken van een
voorzetseluitdrukking (syntactische manipulatie). Het maakt tegelijkertijd bizonder
veel uit of men ‘gek’ is of ‘gek van iets’ is (semantische manipulatie).
Deze genoemde voorbeelden zijn exemplarisch voor soortgelijke fenomenen in
andere gedichten uit de bundel Een lege plek om te blijven en moderne poëzie in het
algemeen. Er wordt met lezersverwachtingen gespeeld. Dit voegt een extra dimensie
toe aan de leeservaring. De vorm van het gedicht, de wijze waarop de zin afgebroken
wordt, beinvloedt de zienswijze op de inhoud en hierdoor wordt de lezer syntactisch
en semantisch verrast.

Eindnoten:
1 Deze tekst is veel verschuldigd aan de scherpzinnige kritiek van Kees-Jan Backhuys en Joop
Veld op een eerdere versie.
2 Deze tekst bespreekt perceptuele manipulatie aan de hand van een bundel van Rutger Kopland,
omdat in deze bundel het verschijnsel perceptuele manipulatie sterk op de voorgrond treedt.
Het verschijnsel beperkt zich echter niet tot deze bundel alleen, zoals de lezer van deze tekst
zou kunnen opmerken wanneer hij een bundel van Judith Herzberg Strijklicht (1971) ter hand
zou nemen en in die bundel bijvoorbeeld de gedichten ‘Vuur’ (bladzijde 7), ‘1944’ (bladzijde
10), ‘1945’ (bladzijde 11), ‘Planetarium te Franeker’ (bladzijde 24) zou lezen.
3 Zie bij voorbeeld T. Polmann, A. Sturm: Over zinnen gesproken. Culemborg, 1977. Bladzijde
32-33.
4 Men zou semantisch-perceptuele manipulatie ook kunnen liëren aan syntactisch-/
semantisch-perceptuele manipulatie door de eerste vorm autonoom-semantische perceptuele
manipulatie te noemen: de manipulatie is niet afhankelijk van de syntactische structuur, wat
wel het geval is bij syntactisch-/semantische-perceptuele manipulatie: bij deze vorm van
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daardoor niet autonoom.
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Vereniging van Utrechtse schrijvers
In september 1983 werd het initiatief genomen om een vereniging op te richten voor
schrijvers en dichters uit Utrecht en omstreken. Na een voorbereidingstijd van een
jaar zal de vereniging in september 1984 haar aktiviteiten starten.
De initiatiefnemers hebben het idee, dat er onder Utrechtse schrijvers en dichters
behoefte bestaat aan een uitwisseling van ideeën en werk. De vereniging is onder
andere opgericht om aan deze behoefte tegemoet te komen. Als doel stelt zij zich de
zin voor poëzie en proza te stimuleren.

Aktiviteiten
Om dit doel te bereiken zal de V.U.S. aan het eind van de zomer starten met de
volgende aktiviteiten:
- Het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waar leden uit eigen werk
kunnen voordragen. Dit werk wordt eventueel besproken.
- Het frequent uitgeven van een nieuwsbulletin voor leden en donateurs.
- Het uitnodigen van dichters en schrijvers die zullen praten over het creatief
proces van hun schrijverschap.
- Het organiseren van driemaandelijkse openbare presentaties in samenwerking
met Stichting ‘De Maartenshof’.
- Het uitgeven van een jaarbundel met het werk van de aangesloten schrijvers en
dichters.
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Het werk van aspirant-leden zal beoordeeld worden door een ballotagecommissie.
De initiatiefnemers vinden het instellen van een dergelijke commissie een noodzakelijk
kwaad om een behoorlijk niveau te kunnen garanderen De kosten van het lidmaatschap
van de V.U.S. bedragen f30,- per jaar.
Belangstellenden kunnen meer informatie schriftelijk aanvragen bij onderstaand
secretariaatsadres. Telefonische informatie bij Fred Wittenberg (030-328136) of Far
Wevers (030-520357).
De initiatiefnemers: Rob Bekker
Frits ten Hove
Far Wevers
Fred Wittenberg
Secretariaat V.U.S.: Oosterkade 6,
3582 AS Utrecht
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J.Ph. van Oostrom
Boekaankondiging
Een van de weinige momenten waarop een historisch taalkundige zich
‘maatschappelijk relevant’ voelt, is wanneer hij vragen kan beantwoorden over de
herkomst van woorden. Hiervoor bestaat in brede kring een levendige belangstelling.
Het antwoord op dergelijke vragen is, als het te geven is, te vinden in een
etymologisch woordenboek. Voor onze taal is het meest recente standaardwerk het
Nederlands Etymologisch Woordenboek (1971) van J. de Vries. Dit boek is echter
niet gemakkelijk te raadplegen, enerzijds omdat het nogal wat kennis van oudere
taalveranderingen vooronderstelt (in welke leemte het 2de-jaarscollege ‘diachronie’
uitkomst kan bieden), anderzijds omdat de kostprijs (ruim f 200,-) het direct bij de
hand hebben belemmert.
Reeds in 1958 heeft J. de Vries een beknopte uitgave voor de Aula-reeks verzorgd.
Van deze pocket is onlangs de 13de (!) druk verschenen, bewerkt door F. de
Tollenaere. In één opzicht overtreft deze druk zijn ‘grote broer’: voor het eerst wordt
bij de woorden die pas na het Middelnederlands in onze taal opduiken het jaartal van
de oudst bekende vindplaats opgegeven, gebaseerd op het woordmateriaal van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Daarmee kunnen Neerlandici op bruiloften
en partijen nog meer succes boeken: niet alleen de herkomst maar ook de
vermoedelijke ouderdom van onze woorden!
Het is een boekje waarin je niet uitgesnuffeld raakt: ik heb een willekeurige
bladzijde opgeslagen, en die levert de volgende, soms verrassende, informatie: soep
(1754, uit het Frans), sof (1904, Hebreeuws), solderen (1778), somber (1642), soms
(1777), sorbet (1698), spant (1659), spar (de boom: 1714).
De prijs kan geen bezwaar zijn. Voor tien gulden word je de eigenaar en je krijgt
nog een dubbeltje terug.
Ik heb, geheel onbaatzuchtig, reclame gemaakt voor: J. de VRIES/ F. de
TOLLENAERE, Etymologisch woordenboek. (Aula pocket nummer 6, 1983).
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Emiel van Stokkum
Jeugdjournalistiek
Een samenspel tussen onderwijs en media
‘Er zou een dagelijks jeugdjournaal moeten komen van de NOS of het ANP
op zowel radio, televisie als teletekst, plus een daarbij behorende
actualiteitenrubriek van de verschillende omroepen. De kranten zouden
daarnaast dagelijkse jeugdpagina's moeten verzorgen. En ook weekbladen
en tijdschriften zouden meer ruimte moeten vrijmaken voor het jonge
lezerspubliek. Dit alles om de jeugd wat beter te informeren, maar ook
ten eigen voordele, want de jeugd van nu is immers de abonnee van de
toekomst! Zodoende kunnen de media een kader vormen voor het nu al
broodnodige schoolvak mediakunde, met leerstof uit en over de media!’
Dit is de conclusie van de werkgroep Jeugdjournalistiek van de School voor de
Journalistiek in Utrecht. Onlangs maakte zij een balans op van het reilen en zeilen
van de jeugdjournalistiek bij de verschillende media en in het onderwijs. Dit gebeurde
aan de hand van gesprekken met journalisten, leerkrachten, scholieren, uitgevers en
consumentenvoorlichters. Ook hield de werkgroep een enquête onder de eindredacties
van de actualiteitenrubrieken op radio, televisie en teletekst, onder de hoofdredactie
van de dag- en weekbladen en onder 500 scholieren. De resultaten zullen dit najaar
in boekvorm verschijnen bij het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC)
onder de titel: ‘Jeugdjournalistiek; een samenspel tussen onderwijs en media’. Het
boekje heeft niet de pretentie volledig te zijn, maar is bedoeld als discussie-aanzet
bij de media en het onderwijs. Alvast een samenvatting, toegespitst op de dagbladen
en het gebruik daarvan in de klas:
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Wie zo'n jaar of tien geleden aan onderwijskrachten en journalisten vroeg of er
speciale journalistieke produkten voor de jeugd moesten komen, die werd ter plekke
stapelgek verklaard. Het onderwijs wist er de ballen van wat zij met de actualiteit in
de klas aanmoest. En de media waren er aan gewend voor de jeugd louter amusement
te programmeren. Ze hadden nog niet de behoefte daar veel verandering in te brengen.
Tegenwoordig is het wel even anders. De jeugdjournalistiek en het gebruik van
de media in het onderwijs zijn stevig in opmars. Sinds de komst van het Jeugdjournaal
in januari 1981 is er bij de verschillende media enorm veel bijgekomen. Op televisie
zijn er al twee wekelijkse actualiteitenrubrieken in schooltelevisietijd: het
School-TV-Weekjournaal van de NOT en het Hier en Nu voor de scholen van de
NCRV. En het Achter het Nieuws voor de jeugd staat volgens
VARA-televisie-directeur Maurice Koopman op stapel. De drie bestaande
programma's worden uitstekend gewaardeerd bij zowel de jeugd als de volwassene.
Dagelijks kijkt ruim een miljoen mensen naar het Jeugdjournaal waarvan ongeveer
de helft jonger is dan 18 jaar! En het School-TV-Weekjournaal wordt wekelijks in
meer dan 3600 scholen aangezet. Zowel de onderwijzers als de scholieren waarderen
het gemiddeld met een rapportcijfer 8 en vinden het een aanwinst in hun onderwijs.
Het weekjournaal heeft wekelijks ook een begeleidende actuele leerlingenkrant, die
met een oplage van 62.000 de deur uitgaat. Bovendien krijgt de onderwijzer twee
keer per jaar een handleiding voor het gebruik van de media in hun onderwijs. Dit
samenspel tussen onderwijs en jounalistiek is ook bij veel andere media
doorgedrongen, maar vooral bij de dagbladen. De Stichting Krant in de Klas (KIK),
een orgaan van de gezamelijke dagbladuitgevers, is daar zelfs al 8 jaar fanatiek bezig
met een commerciele promotie van de krant in het onderwijs. Dit gebeurt vanuit de
ideële doelstelling leerkrachten en leerlingen een handje te helpen bij het leren lezen
van een krant.

Jeugdpagina's
Mede door toedoen van de KIK heeft het verschijnsel jeugdpagina bij de dagbladen
de afgelopen jaren een geweldige opgang gemaakt.
Al meer dan dertig van de vijftig Nederlandse kranten heeft op het ogenblik een
jeugdrubriek variërend van een halve tot twee pagina's. De meesten verschijnen een
keer per week, sommigen een of twee keer in de maand, en Goochem, de jeugdpagina
van het Parool zelfs dagelijks! En uit de enquête
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van de werkgroep Jeugdjounalistiek blijkt dat er binnen afzienbare tijd nog minimaal
acht zullen bijkomen. Voor wie zich nog nooit over deze ontwikkeling heeft
bekommerd de titels van de rubrieken op een rijtje, ten bewijze dat ze allemaal
bestaan:
Klasse-visie (Algemeen Dagblad), Vinger in de pap (Amersfoortse
Courant), Eigen hoekje (Brabants Dagblad), Krabbels en babbels (Brabants
Nieuwsblad), Jeugdkrant voor Noord Limburg (Dagblad van Noord
Limburg), Plusminus (Deventer Dagblad), Eigenwijzer (Eindhovens
Dagblad), Klas in de krant (Gooi- en Eemlander), Klas in de Krant en
Krant in de Klas (Goudse Courant), Spuigat (Haarlems Dagblad), Us eigen
Herntsje (Leeuwarder Courant), Kits (Leidsch Dagblad), Popcorner en
Letterbak (Lelystads Dagblad), Kleine Limburger (Limburger), Voor de
Jeugd, Kort en Klein en Jeugdvariant (Nederlands Dagblad), Kinderkrant
(Nieuwe Apeldoornse Courant), Blikspuit (Nieuwsblad van het Noorden),
Ninix (Nieuwsblad van het Zuiden), Goochem (Parool), Krullebak
(Provinciale Zeeuwse Courant), Forum, Voor Jou en Jeugdpagina
(Reformatorisch Dagblad), Kinderhoekje (Rijn en Gouwe), Kleine Stem
(Stem), Zanzibar (Trouw), Mensen-Kinderen (Noordhollands Dagblad),
....... (Tubantia), Teckeltje (Twentsche Courant), Kinderkrant en Jong
(Typhoon), Dwarsligger (Utrechts Nieuwsblad), en Jeugdkrant (Winschoter
Courant).
De nieuwswaarde van deze rubrieken is over het algemeen nog niet erg hoog als
gevolg van de lage verschijningsfrequentie en het feit dat de redacties niet of
nauwelijks samenwerken met de andere redacties van de krant.
De aard van de rubrieken loopt ook sterk uiteen. Dat varieert van prietpraterige
kleuterhoekjes met ingezonden briefjes en tekeningen, via pagina's die schoolklassen
zelf maken, tot volwaardige journalistieke produkten met een opvallend helder en
duidelijk taalgebruik, die ook voor volwassenen prettig en interessant zijn om te
lezen.
Goochem noemt zich de jongste krant van Nederland en verschijnt sinds januari 1983
elke dag als vaste pagina in het Parool. De onderwerpen die aan de orde komen gaan
met name over de jeugdcultuur en alles wat daarmee te maken heeft, zoals radio,
televisie, theater, film en boeken, maar ook politiek en het schoolgebeuren krijgen
ruim aandacht. Een vaste formule is er eigenlijk niet. Wel zijn er steeds terugkerende
rubrieken en interviews met jongeren uit de leeftijd van 10 tot 17 jaar, over van alles
en nog wat; van kraken en demonstreren tot verliefd zijn en vrijen. ‘Een week nieuws’
is bijvoorbeeld een rubriek die zich speciaal op het onderwijs richt om het gebruik
van Goochem in de klas te bevorderen. Hierin worden een aantal top-
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items van die week op een rijtje gezet en van achtergrondinformatie voorzien. De
redactie van Goochem bestaat uit vier vaste journalisten die er elk zo'n 40 uur per
week mee bezig zijn en die nauw samenwerken met met name de stadredactie. Verder
zijn er regelmatig bijdragen van andere redacteuren van het Parool en freelancejournalisten.
Het ontstaan van deze dagelijkse jeugdpagina heeft volgens eindredacteur Paul
Arnoldusse zowel een commerciële als een inhoudelijke reden: ‘Het Paroolbestand
is de laatste jaren erg vergrijsd. De hoofdredactie vond het daarom noodzakelijk iets
te doen voor jonge lezers om ze al vroeg aan het Parool te binden. Ook is er de laatste
tijd bij het Parool een lijn om de krant directer te maken, niet zozeer makkelijker,
maar dichter bij huis. De inbreng van Goochem zou volgens de hoofdredactie een
stimulans kunnen zijn voor de rest van de krant. De eis die de hoofdredactie dan ook
aan Goochem stelde is dat zowel jonge als oudere lezers de pagina interessant moeten
vinden. En dat dit ook werkelijk het geval is bewijst een lezersonderzoek in mei 1983
onder volwassen Paroollezers. De bekendheid van de pagina was na een paar maanden
100%. Het aantal mensen dat zei dat ze Goochem dagelijks lazen was aanmerkelijk
hoger dan bij de meeste andere pagina's. En de mensen die kinderen hadden zeiden
dat Goochem ook bij hun kinderen aanslaat. Opmerkelijk bij het onderzoek is dat
veruit het merendeel van de Paroollezers vindt dat er in de krant een dagelijkse
jeugdpagina moet staan’.
Zanzibar is de wekelijkse jeugdpagina van het dagblad Trouw. De pagina heeft een
aantal vaste rubrieken. In ‘PS’ wordt een ingezonden brief besproken of onverkort
weergegeven. Er is steeds een kookrubriek met recepten van het Kinder-kook-kafee
uit Amsterdam. ‘Nullen en enen’ is een serie over de huiscomputer en alles wat je
ermee kunt doen. In ‘Tekentrend’ is steeds een sprekende cartoon opgenomen. ‘De
wilde vaart van de vlotter’ is een actuele en dolkomische strip. Verder is er een
interview met een jongen of een meisje over de meest uiteenlopende onderwerpen
en voor de rest gaat de aandacht uit naar actuele zaken, toegespitst op de interessesfeer
van 10 tot 16 jarigen. De keuze van deze doelgroep komt volgens de eindredactrice
Johanneke Leestemaker ‘gedeeltelijk door de onderwijbehoefte van deze groep,
gericht op wereldoriëntatie, kritisch lezen en verzamelen van informatie. Anderzijds
is dit de groep voor wie in een gewone krant niet veel nieuws staat. Wij bieden hen
dit specifieke nieuws aan, naast voor hen verteerbaar algemeen nieuws. Op deze
manier hopen we drempelverlagend
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te werken’. De filosofie achter Zanzibar is zichtbaar maken dat de jeugd een deel is
van onze samenleving door ze een stem te geven en hun mening in de krant te zetten,
door belangen van de jeugd, ook op politiek gebied in de gaten te houden en door
informatie te verstrekken over leeftijdgenoten in andere omstandigheden en landen.
Kortom: maatschappij- en wereldoriëntatie. De Zanzibarredactie bestaat uit twee
vaste journalisten, die er tesamen drieeneenhalve dag voor werken, en een groep
medewerkers: een fotograaf, illustratoren, schrijvende en tekenende jeugd,
kindergroepen die film- en boekrecensies schrijven, een student pedagogiek, die elke
week een commentaar van een jongere organiseert en het Kinderkookkafee met het
wekelijkse recept. Regelmatig doet de Zanzibarredactie een beroep op de
deskundigheid en de specifieke informatiebronnen van de afzonderlijke deelredacties.
Ook onderhoudt de Zanzibarredactie contacten met het onderwijs via
onderwijsorganisaties en onderwijsbijeenkomsten.
De Dwarsligger van het Utrechts Nieuwsblad omvat wekelijks twee hele pagina's
die als apart vel in de zaterdagkrant zijn ingelegd. Dit vel is in tweeën te delen,
waardoor een krantje ontstaat van vier pagina's: een mini-krant voor jonge lezers.
De Dwarsligger is min of meer een copie van de gewone krant, maar richt zich
inhoudelijk naar wat interessant is voor de jeugd tussen 8 en 16 jaar. De voorpagina
wordt bewust gebruikt voor het actuele binnen- en buitenlandse nieuws. Op pagina
twee is vooral aandacht voor nieuws uit de jeugdcultuur; boeken, film, theater
enzovoort. Er is een vaste rubriek ‘Iets voor jou?’ met tips voor toneel, film, radioen televisieprogramma's. Op de derde pagina wordt over het algemeen wat dichter
bij huis gewerkt met korte reportages over van alles wat de jeugd bezighoudt:
scholierenacties, de kindertelefoon, maar ook belangrijk regionaal nieuws. En op de
laatste pagina staat een kringgesprek met jongeren, ingezonden brieven, tekeningen
en kleine advertenties met vraag en aanbod onder de jeugd zelf, waarvan de opbrengst
naar Amnesty International gaat.
De motivatie achter De Dwarsligger is volgens de redactie tweeledig: ‘Nieuws en
achtergrondinformatie bereikbaar maken voor de jeugd, zodat ook zij weet wat er in
de wereld aan de hand is. Een interesse kweken bij de doelgroep voor het lezen in
de krant’.
De Dwarsliggerredactie bestaat uit twee vaste redactrices en zes leden van de
diverse redactie-afdelingen, die er tesamen naar streven een volwaardig journalistiek
produkt af te leveren. Aanvankelijk was het de be-
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doeling dat de Dwarsligger zichzelf na een experimentele periode met betaalde
advertenties zou gaan bedruipen. Maar net als bij de andere jeugdrubrieken wordt
daar nog geen gebruik van gemaakt.
Goochem, Zanzibar en de Dwarsligger zijn helaas nog uitzonderingen. Er zouden
meer van dergelijke journalistieke jeugdprodukten moeten komen, vindt de werkgroep.
Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken, maar een van de belangrijkste is wel dat
het onderwijs staat te springen om actueel lesmateriaal voor met name de vakken
wereldoriëntatie en maatschappijleer, maar ook voor Nederlands, aardrijkskunde,
geschiedenis en economie. En wie zouden daar eigenlijk beter voor kunnen zorgen
dan de dagbladen; met een journalistieke jeugdpagina die tot stand komt in nauwe
samenwerking met de andere redacties van de krant, onderwijskrachten en de
leerlingen zelf? Zo'n pagina is immers een onderwijsmiddel bij uitstek. Je kunt er
van alles mee doen, met name de krant leren lezen. Het is actueel en
maatschappijbetrokken. Je kunt er op een ontspannende, maar intensieve en
motiverende wijze les mee geven. En leerlingen krijgen de kans zich wat meer te
interesseren voor wat er om hen heen gebeurt, in onze maatschappij en de rest van
de wereld, zowel emotioneel als rationeel.

Jeugdadvertenties
Nu nog is het zo dat er in geen enkele jeugdrubriek advertenties staan. Maar
ontwikkelingen in Amerika geven aan dat er een speciale advertentiemarkt voor de
jeugd is aan te boren. Daar verschijnt wekelijks een groot aantal jeugdkranten met
enorme oplages die voor maar liefst 90% uit advertenties bestaan. Sommigen zijn
zelfs zo dik als een zaterdagse Telegraaf! Ze worden uitgegeven door dagbladuitgevers
en zijn inhoudelijk te vergelijken met bij ons op televisie Sesamstraat, waarin
taalspelletjes en rekensommetjes de boventoon voeren. De kinderen kunnen samen
met hun ouders spelletjes doen en advertenties kijken.
Een dergelijke ontwikkeling vindt de werkgroep hier niet wenselijk en is ook bijna
onmogelijk. Onze kranten hebben immers een redactiestatuut, waarin de verhouding
tussen redactionele tekst en advertenties is vastgelegd. Dus waarom dan niet die
advertentiemarkt aanboren omwille van een goed, dat wil zeggen journalistiek,
jeugdprodukt? Want meer advertenties betekent nou eenmaal meer inkomsten, dus
meer papier en meer personeel.
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De werkgroep Jeugdjournalistiek ging daarom bij haar (schriftelijke) enquête onder
de hoofdredacties van alle Nederlandse kranten, uit van de volgende stelling:
Een dagelijkse journalistieke jeugdpagina is zeker geen overbodige luxe,
maar veel eerder een maatschapelijke noodzaak. Elke krant kan er een
nieuwe advertentiemarkt mee aanboren en op den duur het aantal abonnees
opschroeven, zonder daarbij het redactiestatuut geweld aan te doen. Zo'n
dagelijkse pagina is een probaat en actueel onderwijsmiddel voor met
name de schoolvakken wereldoriëtatie op de lagere school en
maatschappijleer op de middelbare school. Is die jeugdpagina eenmaal
in de klas, dan volgt de krant vanzelf. En dat zal dan ongetwijfeld een
aanzet geven voor het nu al broodnodige schoolvak mediakunde, met
informatie uit en over de media.
Om deze stelling te toetsen stelde de werkgroep onder meer de volgende vier vragen:
‘Ziet u mogelijkheden voor een dagelijkse jeugdpagina?’, ‘Zo u een jeugdrubriek
hebt, staan daar dan ook advertenties in?’, ‘Denkt u dat er met een jeugdrubriek een
nieuwe advertentiemarkt aan te boren is?’ en ‘Zou u daar een voorstander van zijn?’.
Maar liefst 43 van de 50 dagbladen reageerden op deze schriftelijke enquête!
Ongeveer de helft daarvan zegt totaal geen mogelijkheid te zien voor een dagelijkse
jeugdpagina. Een kwart geeft geen antwoord. Het Parool zegt logischerwijs ja. En
de rest zegt, nu nog niet, maar wie weet in de toekomst.
De motivatie om het niet te doen is over het algemeen: geen geld, geen ruimte,
geen mankracht. Kortom: geen prioriteit.
Opvallend is het dan dat geen enkele krant in haar jeugdrubriek gebruik maakt
van speciale jeugdadvertenties, terwijl toch driekwart van de hoofdredacteuren vindt
dat er mogelijk zo'n markt aan te boren is. En hetzelfde percentage vindt het ook zeer
wenselijk dat dat gebeurt.
Een steekproef van de werkgroep onder vijftig mogelijke adverteerders, zoals
sport- en kledingzaken en muziekwinkels, bevestigt deze mogelijkheid. Zesendertig
bedrijven reageerden positief en zouden een advertentie in overweging nemen,
wanneer hun plaatselijke krant met een actuele jeugdpagina komt waarnaar zowel
jong als oud grijpt.
Het lijkt daarom wenselijk dat de commerciële afdelingen van de dagbladen eens
wat meer moeite gaan doen om jeugdadvertenties binnen te halen. Het geld dat dan
via deze advertenties binnenkomt kan worden omgezet in mankracht en ruimte voor
de jeugd.
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Maar het is natuurlijk niet alleen een zaak van de commerciële afdeling. Ook de
hoofdredacties en de afzonderlijke deelredacties zullen hun prioriteiten wat moeten
verleggen. Het is louter een kwestie van de jeugd wat serieuzer nemen en haar
accepteren als wezenlijk onderdeel van het maatschappelijk gebeuren, en daarbij ook
inspelen op de behoeftes die in het onderwijs aanwezig zijn.
Een dagelijkse jeugdpagina in elke krant is volgens de werkgroep voorlopig nog
wat hoog gegrepen, maar een wekelijkse jeugdkrant à la de Dwarsligger moet toch
voor elke krant haalbare kaart zijn; ook zonder advertenties.
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