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[Nummer 1]
[Redactioneel]
Bij het verschijnen van het eerste nummer van de vijfde jaargang wil de redactie van
VOOYS Ronald Tebra, Robert van 't Wout en Peter Nijssen danken voor hun
medewerking aan het blad.
Met het vertrek van Ronald en Robert, twee redactieleden van het eerste uur,
verdwijnt ook de vertrouwde blokjes-vormgeving. De traditie van het interviewen,
ingezet door Peter, zetten we de komende jaargang voort.
Oscar Gebski willen we bedanken voor zijn medewerking aan dit nummer.
Hoewel we het voor een deel hebben kunnen opvangen met een uitbreiding van
het aantal advertenties ontkomen we er dit jaar helaas niet aan een verhoogde
abonnementsprijs te vragen. Niettemin hopen we op genoeg lezersaandacht te kunnen
rekenen.
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Vier maal een loopbaan
Suzanne Holtzer
Ingrid Janssen
In mei van dit jaar werden de resultaten gepubliceerd van ‘Buiten verwachting?!’,
een onderzoek onder afgestudeerde neerlandici. De redenen van het instellen van
het onderzoek waren de sombere uitspraken over de mogelijkheden voor
afgestudeerden in de letteren. Het onderzoek is verricht door mevr. Doeksen,
studieadviseur Nederlands en Leo Jansen, bijna afgestudeerd neerlandicus. Zij
hebben zich uitsluitend gericht op de vakgroep Nederlands in Utrecht en kwamen
tot de conclusie dat van de 343 neerlandici, die tussen januari 1978 en januari 1986
afstudeerden er slechts 14 werk zoekend waren. Niet tegen de verwachtingen in bleek
een groot aantal afgestudeerden in het onderwijs terechtgekomen (139 van de 343).
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er van verschillende kanten geluiden
gehoord worden over een minder rooskleurige situatie. Veel van de pas
afgestudeerden zouden niet werkzaam zijn binnen het vak waarvoor ze opgeleid zijn.
Ook worden veel onderzoekers aangenomen op basis van tijdelijke contracten. Deze
beschouwen zichzelf wel degelijk als werkloos.
Met opzet gingen we op zoek naar oud-studenten Nederlands die een werkkring
vonden buiten het onderwijs. Hoe het is om leraar te zijn; het vergt weinig fantasie
dat te bedenken - ga anders maar gauw PDI doen. Erbuiten ligt een wereld open;
entree: letterkunde-/ taalkunde-/ taalbeheersingspecialisatie. Hoe je daar komt is
misschien moeilijk voor te stellen. Is dat alleen weggelegd voor die ene student die
altijd al lonkte naar het bedrijfsleven, die ene student die zich afvraagt hoe de race
‘round the world of Sinte Brandaan’ het zou doen als commercial voor de Philips
Innovator?
We spraken met Francisca de Jong, Lieke van Noord, Sanne Terlouw en Erica
van Rijsewijk, allen specialist (m/v) over hun loopbaan. In de gesprekken gaven ze
eerst een omschrijving van hun functie (1). Het blijkt dat dergelijk werk niet direct
binnen hun verwachting (2) lag toen ze destijds aan de studie Nederlands begonnen.
De hoofd- en bijvakken (3) zijn door alle vier niet gekozen met het oog op een
geplande loopbaan (4) - de neerlandicus als hobbyist (5)? We vroegen hoe de studie
hun voorbereid heeft op de beroepspraktijk (7). In deze tijd is een vraag over
werkloosheid onvermijdelijk (6). En ieder gesprek eindigt met een invulling van: als
ik alles van te voren geweten had, dan....
Van de vier gesprekken hebben we alleen de antwoorden weergegeven. De cijfers
boven de antwoorden corresponderen met de cijfers van de hiergenoemde
onderwerpen.

Francisca de Jong
1
Ik heb op het ogenblik twee banen, maar ik neem aan dat jullie geïnteresseerd zijn
in de meest omvangrijke van de twee. Ik werk op de MO-opleiding hier in Utrecht
als docent taalkunde, maar het belangrijkste deel van de tijd ben ik taalkundig
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onderzoeker op het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven. Daar werk
ik mee aan een project, Rosetta genaamd.
Het is een project waarbij gewerkt wordt aan de ontwikkeling van soft-ware op
het gebied van machinaal vertalen voor drie talen, Nederlands, Engels en Spaans.
Aan
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het project werken elf mensen mee, waarvan op de projectleider na, drie op het gebied
van informatica en soft-ware en zeven aan de taalkundige onderdelen. Ik ben een
van de zeven taalkundigen. Ik werk aan wat je de syntaxis zou kunnen noemen en
op dit moment betekent dat het werken aan een schema voor de grammatica's die
voor die verschillende talen in de loop van volgend jaar gemaakt zullen moeten
worden.
Naast de ontwikkeling van een prototype heeft het project ook een theoretische
doelstelling. Het gaat ook om het ontwikkelen van ideeën en theorieën over het
verwerken van natuurlijke taal in het algemeen. Een van de doelstellingen is om éen
theorie over het machinaal vertalen, een theorie die onder meer gebaseerd is op
Montague Grammatica, te toetsen en verder te ontwikkelen.

2
Ik had niet zulke specifieke verwachtingen, toen ik Nederlands ging studeren. De
keuze voor de studie Nederlands was in mijn geval nogal een zakelijke keuze. Ik
was niet iemand die met grote hartstocht Nederlandse literatuur wilde gaan bestuderen,
hoewel ik een tamelijk fanatiek lezer ben.
Wat me verrast heeft, dat kan ik me nog wel herinneren, was dat er naast de
letterkunde onderdelen, onderdelen waren die een tamelijk formeel jasje kregen.
Omdat ik een beta-opleiding heb vond ik het wel leuk dat ik weer met statistiek te
maken kreeg, ook al had ik er niet zo'n duidelijk idee van wat je daar nu verder mee
kon. En wat daar uitsprong: taalkunde bleek een heel formeel vak te zijn. Ik had daar
van te voren niet zoveel ideeën over, het verrastte me en beviel me ook erg.

3
Ik heb een bijvak computerlinguistiek gedaan en een bijvak logica/Montague
Grammatica, omdat die het beste aansloten bij het soort interesse dat ik had binnen
de taalkunde. Ik heb al m'n onderdelen van m'n hoofdvakstudie binnen taalkunde
gekozen. En ik had er ook een dubbel bijvak ATW bij kunnen doen, wat veel mensen
die zo'n keuze maken deden. Maar ik vond logica beter passen bij mij, omdat ik ook
het idee had dat ik wel iets meer wilde doen aan semantiek en dan is logica een heel
goede keuze. En ja, computerlinguistiek, het leek me aardig om daar iets meer over
te weten. Achteraf is het een prima combinatie.

4
Achteraf kun je wel een lijn zien natuurlijk, en zijn de dingen helemaal niet toevallig,
maar van planning is geen sprake geweest. Ik heb wel direkt na mijn studie, dat wist
ik al voordat ik afstudeerde, een jaar lang een onderzoeksbaan gehad via de universiteit
hier. Maar de vraag of zulke dingen mogelijk zijn is heel erg afhankelijk van de vraag
hoeveel geld op een bepaald moment beschikbaar is, het is een heel conjunctuur
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afhankelijk gegeven. Daarna heb ik drie jaar voor ZWO gewerkt. Er was een
onderzoeksaanvraag, die al een behoorlijke voorgeschiedenis had, waar ik toen
ingesprongen ben. Tegen de tijd dat het promotieonderzoek afliep had ik nog geen
uitzicht op ander werk en had ik zelf het idee nou dat geeft niet, ik ga gewoon een
jaar lekker aan m'n proefschrift zitten werken en in dat jaar bedenk ik wel of ik op
andere baantjes dan
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taalkundige wil solliciteren en misschien is er nog wel de mogelijkheid om als
taalkundige te werken. Maar heel onverwacht dus, bleek Jan Lansbergen, de
projectleider van Rosetta, op zoek te zijn naar taalkundigen. Die heeft her en der
gevraagd of er mensen beschikbaar en geschikt waren en zo is hij ook aan mijn naam
gekomen.
Ik heb wel een beetje geluk gehad, zou je kunnen zeggen, maar ja aan de andere
kant heeft mijn huidige baan zeker te maken met de keuzes die ik gemaakt heb in
mijn studie.

5
Ik vind die uitspraak ten eerste een heel negatieve klank hebben, hoewel je hem
waarschijnlijk ook wel positief kan uitleggen, maar in de positieve uitleg is hij denk
ik niet specifiek voor neerlandici. Ik vind die negatieve interpretatie eigenlijk onzinnig.
Het ontkent namelijk dat wat er binnen de neerlandistiek gebeurt deel uitmaakt van
een bepaalde cultuur. Je doet onderzoek binnen een maatschappelijk verankerde
contekst. Als onderzoek niet onmiddelijk economisch productief is te maken dan is
het niet gelijk nutteloos.
Dus ik vind de aard van het onderzoek niet persé hobbyistisch, ook in extreme
gevallen, bij voorbeeld onderzoek naar een bepaald woord in het werk van een
bepaalde schrijver in een tijdperk weet ik hoe lang geleden. Ook in dat geval staat
de onderzoeksvraag niet op zichzelf en heeft het een kader. Dat ontken je als je
spreekt over hobbyisme. Ook van veel taalkundig onderzoek is niet precies duidelijk
in hoeverre dat toepasbaar is en of het ooit toepasbaar zal zijn, maar dat is op zich
nog geen reden om het onderzoek niet te doen. De rol van theoretische resultaten is
eigenlijk vrij onvoorspelbaar, maar dat is eerder een reden om theoretische
specialisering toe te juichen in plaats van af te doen als hobbyisme.

6
Ik heb vroeger een tijd lang gedacht om als ik met taalkunde of met Nederlands niets
zou kunnen of alleen maar in het onderwijs terecht zou komen, waar ik toch niet echt
veel voor voel, om dan iets heel anders te gaan studeren. Bouwkunde misschien,
maar zo langzamerhand denk ik dat dat er wel nooit meer van zal komen. Al is het
alleen maar omdat ik nu financieel toch wel moeite zou hebben om zo'n stap terug
te doen. Maar ik zou hoe dan ook proberen aan een baan te komen. Als dat binnen
mijn eigen vakgebied niet zou kunnen zou het gewoon iets anders moeten zijn.

7
In een opzicht heeft het me prima voorbereid. Dat heeft ook een beetje te maken met
de manier waarop het taalkunde-onderwijs hier voor doctoraalstudenten georganiseerd
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werd: na een aantal inleidende blokken ging je je verdiepen. En ik denk dat dat
verdiepen wezenlijk is voor de mate waarin ik nu redelijk succesvol mijn werk kan
doen. Kijk, in dat project kun je je veel minder beperkingen opleggen dan binnen,
zeg maar strikt theoretisch onderzoek. Je kunt je niet beperken tot bij voorbeeld de
NP, zoals ik voorheen in dat promotieonderzoek heb gedaan, want de zinnen die
door een programma vertaald zouden moeten worden bevatten meer dan een NP. In
principe moet je met
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elke constructie overweg kunnen. Je kunt uitzonderingen niet zomaar buiten
beschouwing laten. Dus moet je voor een heel breed spectrum van constructies ideeën
ontwikkelen.
Zo'n studie die zich richt op specialisatie lijkt je te beperken, maar door een
bepaalde constructie heel grondig te bekijken en door het feit dat je in die inleidende
blokken en ook door het voorkandidaats programma een beetje breed overzicht hebt
van hoe een taalkundige theorie in elkaar zou kunnen zitten, uit welke componenten
een grammatica opgebouwd is, welke gebieden er binnen de syntaxis zijn, kun je de
ideeën die je over een onderdeel hebt met wat inventiviteit makkelijk vertalen naar
die andere componenten en dat werkt wel. Dus die specialisatie vind ik een voordeel.

8
Dan zou het een stuk saaier geweest zijn, ha-ha. Met zo'n vraag kan ik niet veel meer
dan dat. Ik kan moeilijk redeneren vanuit het idee dat mijn leven anders zou zijn
verlopen dan dat het verlopen is. Ook wat mijn studiepad en carrière betreft. Meer
kan ik er eigenlijk niet op zeggen.
Om met Leibniz en Voltaire te spreken: dit is de beste van alle mogelijke werelden.
(Voltaire, Candide. O.m. in de reeks Prisma-klassieken)

Lieke van Noord
1
Ik ben redacteur van de afdeling Voorlichting van het Bureau van de Universiteit.
Deze afdeling bestaat uit twee secties. In de ene sectie werken twee voorlichters, dat
zijn de mensen die met journalisten praten, persberichten opstellen en woordvoerder
zijn namens het College van Bestuur. Samen met een collega vorm ik de andere
sectie, dat is de redactie. Dat betekent dat wij het vaste pakket schriftelijk materiaal
samenstellen dat voor de universiteit gemaakt wordt, jaarverslagen of naslagwerkjes
als de universiteitsgids evenals allerlei andere brochures en folders.
Ik doe het nu sinds anderhalf jaar, en het is iets wat nog in opbouw is. In eerste
instantie had ik de helft van mijn tijd beschikbaar om dit te doen, sinds oktober is
dat zo ongeveer mijn hele werktijd en vanaf februari heeft mijn collega daar ook een
volledige dagtaak aan. Het Bureau van de Universiteit is in reorganisatie. Een deel
van wat er moet gaan gebeuren wordt hier al ingevoerd. Wij hebben de mogelijkheid
op veel dingen in te springen die nog ontbreken. De Rector Magnificus maakt bij
voorbeeld een dienstreis naar Italië om nieuwe contracten te sluiten met een
universiteit daar, dan wil hij iets van de Utrechtse universiteit laten zien. Zulke
informatieboekjes, in een buitenlandse taal, bleken er niet te zijn. Die ga je dan
maken. Of er wordt gebeld: ‘Ik organiseer een congres en er komen mensen uit heel
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Nederland, die moeten weten hoe ze op de Uithof komen.’ Zo zijn de vouwblaadjes
met een plattegrond van de Uithof ontstaan.
Mijn functie is grotendeels een bureaufunctie. Voor de vaste producten maak ik
zelf
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een tijdsplanning en ik moet dan ook zelf zorgen dat ik dat haal. In feite heb ik een
tamelijk rustig bestaan, doordat ik altijd hier werk en zelden buiten de deur kom.

2
Ik wilde leraar worden, dat is heel lang zo gebleven. Pas toen ik een 4-HAVO-klas,
life, tegenkwam tijdens de PDI-stage dacht ik nee. Iets vertellen aan anderen vind
ik leuk, dingen uitleggen vind ik ook leuk - dat doe ik nu in feite nog - maar die grote
groep, zo'n klas die het geen donder interesseert wat je vertelt... Bovendien moet je,
dat vind ik een nadeel van Nederlands, een heleboel verschillende dingen vertellen.
Je moet het hebben over taalgebruik, je moet het hebben over grammatica-achtige
dingen en je moet ook nog liefde voor Vondel en Hooft bijbrengen. Het is ontzettend
uiteenlopend en ik vind dat ook lang niet allemaal even interessant.
Ik heb nog een poging gewaagd om alleen taalbeheersing te doceren op een HEAO,
maar daar wilden ze me niet. En achteraf ook terecht. Ze leiden daar mensen op voor
bedrijven. Als je helemaal geen bedrijfservaring hebt kun je alleen maar heel
theoretisch lesgeven.

3
Taalbeheersing was mijn hoofdvak, en in mijn tijd kon je daar nog niet zo gek veel
in kiezen. De statistiek, het toetsende onderzoek, was toen heel erg populair, maar
ik had het niet zo op die ‘harde’ toetsingsonderzoeken. Jan de Vries gaf twee
werkcolleges over schrijfonderwijs, dat vond ik wel heel leuk, en daar heb ik ook
mijn doctoraalscriptie aan gewijd.
Taalbeheersing vond ik leuker dan de rest; het was deels een negatieve keuze, en
ik was er ook het beste in. Ik vond dat ook het meest praktisch en het belangrijkste
voor leerlingen om te weten. Mijn bijvakken didaktiek, naast de PDI-stage, en
leerpsychologie waren beide gericht op het docentschap.

4
Het is helemaal niet volgens plan gegaan. Ik kon typen, zodat ik een tijdje bij het
secretariaat van Nederlands kon werken. Voor een ZWO-stichting in oprichting heb
ik wat typewerk op declaratiebasis gedaan. Uiteindelijk kreeg ik daar ook een
aanstelling voor zes-tiende ofzo. Ik wilde graag nog wat blijven studeren, een beetje
voor mezelf, als algemene ontwikkeling, en heb toen nog twee jaar sociale
wetenschappen gedaan. Dat kon heel goed met die baan van ‘ambtelijk secretaris’
erbij. Ik moest een klein kantoortje draaiende houden, wat voornamelijk administratief
werk inhield. Die ZWO-stichting beoordeelt aanvragen voor onderzoekssubsidie.
Voor een deel zat er ook wat advies- en beleidswerk bij. Na een jaar of drie werd het
me wat saai. Ik was ook opgehouden met die studie, waardoor ik wat meer ruimte
had om iets anders te gaan doen. Toen was er een vacature hier op een beleidsafdeling
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bij het College van Bestuur. Die functie hield onder andere het beoordelen van
onderzoeksaanvragen in. Later ben ik via een interne overplaatsing hier terecht
gekomen. Er was dus een soort erkenning dat er een gat zat, dat het werk dat we hier
aan het opbouwen zijn nodig van de grond moest komen. Dat stond ook al in het
reorganisatieplan; een beetje vooruitlopend daarop mocht ik er vast aan beginnen,
ik had erg veel geluk.
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5
Dat geknutsel met teksten heb ik altijd al leuk gevonden, toen ik Nederlands deed
al. Ik was een nogal eh... actieve studente, zoals dat heette. Er was bij voorbeeld in
die tijd geen studiegids, en wij vonden dat dat eigenlijk niet kon. Speciaal voor
eerstejaars zijn we er toen een gaan maken, met een plattegrond erin van het instituut
en een beetje middelbare-school humor. Die behoefte om dingen uit te leggen, op te
schrijven, plaatjes erbij te plakken, dat had ik toen al. Wat ik als student in mijn vrije
tijd deed, doe ik nu dus voor een groot deel betaald. Mijn vrienden en kennissen
waren ook helemaal niet verbaasd toen ik besloot van dat beleidswerk naar hier over
te stappen, die hadden zoiets van: ‘hè, hè, eindelijk heeft ze het gevonden’.

6
Als ik absoluut geen baan zou kunnen krijgen, dan zou ik krantjes gaan maken voor
vrijwilligersorganisaties, die zijn er zat. Daar kun je ook in termen van informatie
een heleboel goed werk verrichten. Ik denk soms wel eens: ik ben nu eenendertig,
om hier nog dertig jaar te zitten lijkt me wat eentonig worden. Met wat ik in de
praktijk opdoe kom ik misschien nog wel eens op die HEAO terecht, omdat ik nu
weet hoe een bedrijf werkt, administratief werk gedaan heb, beleidswerk, en verder
ook niet zo jong meer ben. Op zo'n school zou ik nu al veel meer te vertellen hebben
dan vijf jaar geleden toen ik van De Vooys afkwam.

7
Ik vertelde dat ik bij de HEAO afgewezen werd. Eigenlijk is het ook niet goed om
bij voorbeeld op een HEAO les te gaan geven zonder dat je enig idee hebt van de
beroepspraktijk waar de leerlingen later in terecht komen. Ook mensen die bij
voorbeeld worden opgeleid voor de voorlichting kunnen het wel vergeten als ze niet
kunnen schrijven. Er zijn nog veel te veel voorlichters die niet weten hoe je een
persbericht schrijft, hoe je een nota maakt waarin je iemand iets adviseert. We hadden
een cursus herschrijven, dan moest je aan een bepaalde tekst sleutelen. Dat was heel
nuttig, maar voor de rest van je studie werd je vaardigheid in lezen, schrijven, spreken
en luisteren niet meer bijgespijkerd. Daarom vind ik stage zo belangrijk, om te leren
hoe het in de praktijk werkt, hoe het echt is.

8
Ik heb er geen spijt van. Ik heb een leuke tijd gehad op De Vooys, misschien wel
meer door de activiteiten die ik naast mijn studie verrichtte en doordat ik daar dat
studiegidsje maakte. In de praktijk heb ik er toch een heleboel dingen geleerd, maar
als ik daar nu naar kijk, dan geneer ik me, dan denk ik: tsjonge, daar was ik toen zo
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trots op. Het was in elk geval een omgeving die stimulerend voor me was. We hebben
het krantje Voice opgericht, waar mensen toen ook wel om moesten lachen, maar je
kreeg toch uiteindelijk subsidie van het UDB. Je leerde er ontzettend veel van.
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Sanne Terlouw
1
Ik ben voorlichtster bij de AKZO. Mijn baan bestaat uit twee hoofdtaken. Tot nu toe
was er bij de afdeling Voorlichting maar één voorlichter. Een van de dingen die ik
moet doen is hem vervangen als hij er niet is. Dat wil zeggen dat ik dan de pers te
woord sta - dus dat is de externe communicatie. Het is echt een secuur werk,
moeilijker dan je denkt, dat heb ik wel gemerkt.
Voorlopig houd ik me vooral bezig met het tweede deel van mijn taak, de interne
voorlichting. Op het ogenblik zijn er stakingen bij AKZO omdat men het niet eens
kan worden over een nieuwe CAO. De ontwikkelingen op dit front moeten niet alleen
aan de pers, maar ook aan alle werknemers meegedeeld worden. De afdeling
Voorlichting is mede verantwoordelijk voor het opstellen van dergelijke
CAO-berichten. We willen natuurlijk niet dat de medewerkers het nieuws pas uit de
krant moeten vernemen.
Mijn werk is elke dag anders. 's Ochtends begin ik meestal met het lezen van de
dagbladen om op de hoogte te blijven. Er zijn tijdschriften en mededelingen die
gelezen moeten worden. Er is een personeelsblad dat de afdeling Voorlichting
maandelijks uitgeeft. Er is een knipselkrant die dagelijks verschijnt. Soms moet er
een persbericht worden verstuurd. Van te voren wordt er besproken welke vragen
journalisten waarschijnlijk zullen stellen. Er zijn telefoontjes over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Het kost me veel tijd om vragen van mensen die opbellen
te beantwoorden. Omdat ik pas een maand bij AKZO werk moet ik alles eigenlijk
nog uitzoeken. Tenslotte zijn er kennismakingsgesprekken en er is het ontwikkelen
van een lange-termijnplan op het gebied van interne voorlichting, de dagen vliegen
om.

2
Ik heb heel lang getwijfeld tussen Wiskunde en Nederlands, en toen ik hoorde van
de studie Algemene Taalwetenschap dacht ik, dat wil ik wel doen, want dat is een
soort midden tussen Wiskunde en Nederlands - wist ik veel. Maar je moest een
kandidaats in de Letteren hebben, dus ben ik Nederlands gaan studeren. Halverwege
ben ik echter van het idee ATW afgestapt en heb ik gekozen voor het beste onderwijs.
Dat werd, vond ik, gegeven door de afdeling Middelnederlandse letterkunde en
daarom werd dat mijn hoofdvak.
Preciese verwachtingen heb ik nooit zoveel gehad. Voor mij stond wel vast dat ik
niet in het onderwijs terecht wilde komen.

3
Mijn ene bijvak was Geschiedenis, geschiedenis van de Middeleeuwen, omdat ik
mijn hoofdvak gedegen wilde aanpakken en het andere was informatica, omdat ik
iets heel anders wilde en omdat dat me boeide - niet met het oog op een baan.
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4
Ik denk dat het helemaal niet zoveel uitmaakt waarin je afstudeert. Wat je studeert
is helemaal niet zo belangrijk, het gaat om het leren van de methodiek. Ik vond, en
vind nog steeds professor Gerritsen zo ontzettend goed in zijn vak, en zo'n didact,
ik dacht: van hem en zijn afdeling kan ik het meest leren, laat ik bij deze afdeling
blijven. Of je nu de Middeleeuwen bestudeert, of de achttiende eeuw, of Chinees,
dat doet er eigenlijk niet zo veel toe. De stof ‘Middeleeuwen’ boeit me nog steeds,
maar die staat nu op een verder plan, verder weg.

5
‘Hobbyist’ is een heel negatief woord. Neerlandici kunnen wel hobbyistisch zijn in
de zin dat ze plezier hebben in wat ze doen. ‘Hobbyisten’ klinkt alsof je er verder
niemand een dienst mee bewijst, alleen jezelf. En daar ben ik het helemaal niet mee
eens.
Ik verdien mijn brood met hard werken, maar ik heb er wel plezier in. Ik heb
Nederlands studeren ook altijd heel boeiend gevonden, ik heb er nooit spijt van gehad.

6
Ach, dat weet ik niet. Iets anders. Daar heb ik verder nooit bij stil gestaan, er zijn
zoveel dingen te doen. Ik vind niet dat werken nou het enige belangrijke is in het
leven, helemaal niet.
In de periode dat ik geen baan had, heb ik geprobeerd om een taaladviesbureau
op poten te zetten. Dat was interessant, het is alleen niet helemaal goed gelukt. Het
was eigenlijk te moelijk, ik denk dat ik wat meer bedrijfservaring zou moeten hebben
gehad. De bedoeling was bedrijven bij te staan met, zeg maar, taaldiensten. Het was
heel spannend, maar ik wist te weinig van marketing af. Toen kwam deze
mogelijkheid opeens. In een structuur die al bestaat, kan ik nu min of meer hetzelfde
werk doen.

7
Ik heb veel met professor Gerritsen samengewerkt, ik was ook student-assistent. We
hebben samen (onder zijn leiding) de eindredactie gevoerd van het Bulkboek over
de Middeleeuwen. Professor Gerritsen heeft me geleerd dat wat je schrijft logisch
en helder moet zijn. Dat kan ik in mijn werk goed gebruiken. Het kan vaak
eenvoudiger, zinnen kunnen korter terwijl de inhoud toch gespaard blijft. Het is nuttig
en boeiend om dat populariseren nu toe te passen op bij voorbeeld juridische teksten.
Het is eigenlijk min of meer toevallig dat ik dat in mijn studie geleerd heb. Het
leren van die vaardigheid hoort eigenlijk niet bij een wetenschappelijk studie, maar
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ik vind wel dat iedere student, in welke studierichting dan ook, deze vaardigheid zou
moeten leren.

8
Dan zou ik het weer zo doen. Ik heb zeer genoten van mijn studie, ik heb er veel aan
gehad voor mijn algemene ontwikkeling en ik ben ontzettend blij met de baan die ik
heb gekregen, dat was echt een toevalstreffer. Als ik alles van tevoren geweten had,
dan zou ik hopen dat ik dezelfde kansen weer zou krijgen.
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Erica van Rijsewijk
1
Ik ben tekstbewerker van schoolboeken bij Wolters Noordhoff en redacteur bij Van
Dale. Bij Wolters Noordhoff herschreef en herstructureerde ik schoolboeken. Bij
Van Dale werk ik aan een project voor een woordenboek voor kinderen van tien tot
dertien. Ik ben er begonnen als auteur. Mijn werk was toen het schrijven van
woorddefinities en voorbeeldzinnen, volgens vaste normen. Nu behoor ik tot de
hoofdredactie wat betekent dat ik het werk van andere auteurs beoordeel en verander.
Verder doe ik wat organisatorische klussen en houd ik het woordenboek als geheel
in de gaten, bij voorbeeld door te zorgen dat tegengestelde woorden analoog
gedefinieerd zijn.
Mijn dagindeling bepaal ik zelf. Per dag neem ik een portie werk voor mijn
rekening, net zoals het uitkomt.

2
Ik had vage verwachtingen, of eigenlijk geen enkele verwachting. Ik ben wel heel
gemotiveerd gaan studeren, omdat ik eerst een jaar gewerkt had in de verpleging.
Daar ben ik verschrikkelijk op afgeknapt. Ik heb toen een test gedaan waaruit bleek
dat ik aanleg had voor talen. Ik wist ook wel dat taal en analyse van taal me aantrokke,
maar ik verwachtte niets speciaals van de studie Nederlands. Ik wist ook niet hoe
die studie er uitzag en had er ook helemaal geen behoefte aan dat te weten. Dat zou
nu anders zijn. Na mijn studie Nederlands heb ik een tolk/vertalersopleiding Frans
gedaan om makkelijker werk te kunnen vinden, daarvan wilde ik wel precies weten
wat het inhield, misschien omdat ik ouder was. Tijdens mijn studie heeft zich vaag
het idee ontwikkeld dat ik iets in de uitgeverij zou willen doen. Maar wat daar te
doen was en hoe ik daar zou kunnen komen, wist ik helemaal niet. Ik heb wel een
keer een scriptie geredigeerd voor iemand van een HBO-opleiding en dat vond ik
erg leuk.

3
Mijn hoofdvak was moderne letterkunde en mijn bijvakken buiten De Vooys waren
ALW en Kunstgeschiedenis. Bij ALW wilde ik een wat bredere kijk krijgen op
letterkundige stromingen en bij Kunstgeschiedenis was ik vooral geïnteresserd in de
relatie tussen taal en beeld. Op De Vooys heb ik nog een bijvak taalbeheersing gedaan,
een college over woordbeelden. Mijn voorstelling daarvan was iets van concrete
poëzie of zo, maar dat bleek helemaal niet te kloppen. De belangstelling die ik voor
literatuur heb, is altijd samengegaan met beelden.

4
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Ik moet zeggen dat ik tijdens mijn studie wel wat wereldvreemd was, hoor. Ik deed
niets anders dan studeren. Ik vond het ook leuk, maar wat ik nou wilde... ik wilde
een specialist worden, los van de vakinhoud. Ik wilde veel weten, ik wilde een idee
hebben van de cultuurgeschiedenis. Ik dacht: als je dat hebt dan word je wel iemand,
dan komt je talent er op een of andere manier wel uit. Maar na mijn studie ben ik in
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een zwart gat gevallen, met alleen maar uitzendbaantjes die wel leuk zijn als
vakantiewerk maar niet als je weet dat er geen einde aankomt. En toen voelde ik me
dus helemaal niet zo'n specialist. Niemand vroeg mij iets, dat viel behoorlijk tegen.
Misschien heb ik dat ook wel in de hand gewerkt door tijdens mijn studie als maar
te studeren en verder niet zoveel om me heen te kijken. Ik klapte toen behoorlijk in
elkaar en ben ook nog twee jaar vrij zwaar ziek geweest. En werkloos. Ik solliciteerde
me suf, maar ik wist eigenlijk niet goed wat voor werk ik zocht. Ik wilde wel plannen,
maar had het gevoel dat ik dat niet kon. Waar ik ook solliciteerde werd ik afgewezen,
meestal op grond van te weinig ervaring of een te hoge opleiding. Uiteindelijk ben
ik via een vriendin bij Wolters Noordhoff terecht gekomen. Het was helaas geen
vaste baan, maar ik kon ervaring opdoen en ik vond het vreselijk leuk. Ik vind niets
leuker dan kritiek leveren op wat anderen schrijven. Een vriend van me bracht een
tijdje geleden die advertentie van Van Dale voor me mee. Daar ben ik uiteindelijk
aangenomen als auteur.
Die persoonlijke gaven waar ik zoveel van in huis dacht te hebben die verwezenlijk
ik nou wel. Nu weet ik ook een beetje waar ze liggen.

5
Mijn grote hobby is lezen. Ik verdien er niet mijn brood mee. Mijn werk is iets wat
ik leuk vind en wat ik goed kan. Juist doordat ik het ene werk noem komt het los te
staan van wat ik hobby noem. Ik heb behoefte aan een scheiding tussen werk en vrije
tijd. ‘Hobby’ is voor mij meer een privé-aangelegenheid waar een ander niet zoveel
boodschap aan heeft en ‘werk’ is iets wat je niet alleen doet. De studie Nederlands
heb ik nooit hobbyistisch gevonden. De term zegt me niets. De studie beschouw ik
als algemene basis. Er wordt je een houding bijgebracht ten opzichte van teksten en
cultuur. Ik heb geleerd dat dingen te begrijpen zijn, niet éen op éen te verklaren, maar
wel te begrijpen. Ik heb geleerd dat daar methoden voor zijn, ook al is niet elke
methode meteen toe te passen.

6
Ik zou er niet tegen kunnen, absoluut niet. Ik zou best een tijdje niets wilien doen,
en dan misschien nog meer lezen dan ik nu doe. Maar waar ik niet tegen kan is niets
doen en niet weten wanneer dat ophoudt. Ik raak dan alle contact met mijn omgeving
kwijt, omdat ik alle besef van normen totaal verlies.

7
Waar ik het meest aan gehad heb in de studie is het analytische. Dat is iets wat me
aantrok, wat ik ontwikkeld heb en waar ik nu van leef. Als ik nu iets in een tekst
verander voor dat woordenboek, kan ik altijd zeggen waarom ik dat doe.
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Ik vind dat er tijdens de studie meer geschreven moet worden, tenminste in de
opzet zoals die vier jaar geleden was. We schreven af en toe een nota, maar bij Drop
en De Vries verleerde je het schrijven gewoon. Wat ik heel goed vond was een college
metaforen van Pollmann. Een van de goede dingen was dat we elke week een
onderwerp meekregen en je moest en zou daar iets over schrijven. Dat produceren
had bij andere vakken ook wel wat gemogen.
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Verder miste ik een soort mentor die studenten tijdens hun hele studietijd begeleidt.
Ik miste een klankbord voor mijn ideeën want die verdwenen helemaal in het niets.
Ik kon er met niemand over praten, ook niet met studiegenoten. Docenten konden
wel heel enthousiast zijn, maar het leek vaak of dat niets met studenten te maken
had.

8
Dan niks, denk ik. Ik denk niet dat het iets uitgemaakt had als ik iets anders was gaan
studeren. Als ik weer opnieuw zou moeten beginnen zou ik het weer precies zo doen.
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Werkloos?
Mirjam Holtzer
Studeren doe je met een ander doel dan werkloos worden. Toch lukt het niet iedereen
om aansluitend aan een studie een bepaalde baan te vinden. Wat te doen in dat geval?
Wanneer je op zoek gaat naar werk en/of afhankelijk bent van een uitkering, dan
is de eerste stap: het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) behorend bij je woonplaats.
Bij het arbeidsbureau kun je je laten inschrijven als werkzoekende. Bij inschrijving
krijg je het voor een uitkering benodigde bewijs van inschrijving. Daarover zodadelijk
meer. Wat kan het arbeidsbureau voor je doen? In samenwerking met het Regionaal
Punt Academici (RPA) probeert het werkzoekenden te helpen bij het zoeken naar
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit door het geven van advies over de wijze
waarop je de arbeidsmarkt het beste kunt benaderen (bij voorbeeld: hoe kom je aan
vacatures, hoe kun je het beste solliciteren) en eventueel door toepassing van
arbeidsvoorzieningsmaatregelen.
Het arbeidsbureau bezorgt je een kosteloos abonnement op het vacatureblad Vacant
dat elke veertien dagen verschijnt. Verder zorgt het voor (eenmalige) plaatsing van
jouw gegevens in het blad Sollicitant dat elke veertien dagen aan een groot aantal
werkgevers wordt toegezonden, zowel in de profit- als in de non-profit sector. In dit
blad kun je jouw vaardigheden kosteloos en anoniem aanbieden.
Zowel bij het arbeidsbureau als in Vacant kun je de adressen en telefoonnummers
vinden van de onder het landelijk netwerk vallende vacaturebanken voor academici.
Voor allerhande vragen op het gebied van vacatures, (tijdelijk) werk, ontslag, studeren
en beroepen kun je terecht bij het arbeidsbureau.
In veel gevallen zul je geen inkomsten hebben als je werkloos bent. Wanneer je als
alleenstaande of als (echt-)paar geen inkomen hebt, of minder inkomsten dan het
bijstandsniveau, dan heb je recht op een (aanvullende) RWW-uitkering. RWW staat
voor Rijksgroepsregeling voor werkloze werknemers. Bij de Gemeentelijke Sociale
Dienst (GSD) van je woonplaats of bij de afdeling Sociale Zaken van het
gemeentehuis van je woonplaats kun je deze uitkering aanvragen. Je moet dan wel
aan een aantal voorwaarden voldoen:
1. Er mag geen aanspraak op studiefinanciering bestaan.
2. Je moet vóór het aanvragen van de uitkering als werkzoekende zijn ingeschreven
bij het arbeidsbureau. Het bewijs van inschrijving van het arbeidsbureau dient
hiertoe als bewijs. Zorg dat je dit bewijs steeds op tijd verlengt, om problemen
met de uitkerende instantie te voorkomen.
3. Je moet al het mogelijke doen om werk te krijgen, en passende arbeid
aanvaarden. Bewaar je sollicitatiebewijzen als bewijs hiervan.
4. Je moet meewerken aan een eventueel medisch onderzoek, scholing, her- of
omscholing of opleiding.
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Op dit moment zijn de bijstandsnormen voor de algemeen noodzakelijke
bestaanskosten:
alleenstaande, 23 jaar of ouder

f 1045,00 per maand

alleenstaande woningdeler, 23 jaar of
ouder

f 887,65 per maand

éénoudergezin

f 1343,55 per maand

echtpaar, zonder en met kinderen (juni
1986)

f 1492,85 per maand

Bij alle catergoriën is dit inclusief de premie voor de verplichte
ziekenfondsverzekering, en exclusief het in de maand juni uit te betalen vakantiegeld.
Bij gezinnen die met anderen in één woning wonen vindt een vaste aftrek plaats van
f 157,35 per maand. Ben je alleenstaande en jonger dan 23 jaar, dan gelden lagere
bedragen dan de hierboven genoemde.
Bij de gemeente kun je een folder halen over de Algemene Bijstandswet. Hierin
staat alle informatie over de RWW (woonkosten, bijzondere kosten, spaargeld, eigen
huis, etc.) Ook over andere uitkeringen zijn bij de gemeente folders verkrijgbaar.
Nog een paar tips:
1. Wanneer gevraagd wordt naar diploma's en/of getuigschriften, gebruik dan altijd
kopieën en houd zelf de originelen.
2. Sollicitatiekosten kunnen eventueel dienen als aftrekpost bij de belastingen.
3. Als je werk krijgt, overweeg dan een lidmaatschap van een vakorganisatie:
FNV, Plein 40-45, Amsterdam
tel: 020-511077
CNV, postbus 400, Houten
tel: 03403-74792
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Fransche lonkjes, het lezersonderzoek en de verfransing
Ingrid Janssen
Gerard Schulte Nordholt
Wie vijfentwintig jaar geleden bij de bakker een brood wilde kopen, kon meestal
kiezen tussen een wit- en een bruinbrood. Tegenwoordig heeft elke zichzelf
respecterende broodtotaalzaak een veelzijdig assortiment, dat zich uitstrekt van het
harde bolletje tot de krentenbol zonder krenten. Niet alleen de met de tijd meegaande
middenstander heeft het aanbod verruimd, ook bij het historisch onderzoek is een
verruiming zichtbaar. Was honderd jaar geleden de interesse van de historicus,
grofweg, voornamelijk gericht op de politieke en staatkundige geschiedenis, nu staan
alle aspecten van het menselijke verleden in de belangstelling.
Zo hebben J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt het lezerspubliek als object van onderzoek
gekozen. In De nieuwe taalgids beschrijven zij een nieuwe benadering om uitspraken
te kunnen doen over de leescultuur in het begin van de negentiende eeuw.1 Op grond
van empirische gegevens is een reconstructie te geven van het leesgedrag in een
nauwkeurig omschreven periode. Het doel is niet langer synthetiserende
beschouwingen te geven in de trant van ‘in de overgang van de achttiende in de
negentiende eeuw begon de nieuw opgekomen middenklasse, de burgerij, romans
te lezen’. Tot de jaren '70 kende het cultuurhistorisch onderzoek een dergelijke
benadering, met bronnen van literaire of zeer incidentele aard (bij voorbeeld
dagboeknotities). In hun streven een meer nauwkeurige analyse van het lezerspubliek
te geven, hebben Kloek en Mijnhardt een nieuwe bron aangeslagen. Zij gebruiken
de verkoopcijfers van boekhandelaren. Omdat de meeste klanten op rekening kochten,
hield de boekhandelaar een nauwkeurige administratie bij. Uit de verschillende
kasboeken, de zogenaamde klantenboeken, is dan af te lezen wat door wie gekocht
werd. Op die manier is preciezer vast te stellen welke groepen lezers wat voor boeken
lazen, en of een bepaalde lezersgroep groter werd. In Nederland is een klein aantal
klantenboeken van achttiende en negentiende eeuwse boekhandelaren bewaard
gebleven. Eén reeks daarvan is afkomstig van de Middelburgse boekhandelaar
Salomon van Benthem.
Wie las wat? In onze door middel van kantine en bibliotheek zo aardig verbonden
instituten van Geschiedenis en Nederlands is in 1985 een interdisciplinair
onderzoeksproject van start gegaan om die vraag te beantwoorden; enkele voorlopige
conclusies zijn te vinden in het Nieuwe taalgids-artikel van Kloek en Mijnhardt. Een
ander doel van het project was ervaring opdoen met verwerken van het materiaal.
Onderzocht werden de klantenboeken van Salomon van Benthem uit de jaren
1801-1812 en 1840-1850. De door ons gebruikte gegevens komen uit de jaren
1801-1812.
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We willen nu aan de hand van een voorbeeld laten zien waarvoor deze empirische
gegevens gebruikt kunnen worden. Hiermee beogen we een indruk te geven, en niet
meer dan dat, van de activiteiten van de werkgroep waarvan wij deel uitmaakten
(september - december 1985).
Binnen deze werkgroep zijn wij ons gaan bezighouden met de verfransing van de
Republiek eind achttiende eeuw. Volgens een aantal tijdgenoten zou een bovenlaag
van de bevolking grotendeels verfranst zijn. Er werd nauwelijks Nederlands
gesproken, men zou de Franse zeden en gewoonten hebben overgenomen. Dit beeld
diende vervolgens als argument voor de veronderstelling dat de Republiek in verval
was. Sommige latere geschiedschrijvers hebben die redenering overgenomen.2
Eerst willen we nader definieren wat we onder verfransing verstaan. Op
verscheidene terreinen krijgt het Frans aan het einde van de zeventiende eeuw een
internationaal karakter. Een van de oorzaken hiervan is de uittocht van de Hugenoten,
die plaats vindt na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685. Het Frans is de
rol van het Latijn als wetenschappelijke taal geleidelijk gaan overnemen en wordt
ook de diplomatieke taal. Vanaf het eind van de Spaanse Successieoorlog tot aan de
Eerste Wereldoorlog zijn alle verdragen in Europa in het Frans gesteld.3 Maar dit is
natuurlijk niet voldoende om te kunnen spreken van een volledige verfransing. We
zullen van verfransing spreken indien taal en cultuur overwegend Frans geworden
zijn. Is dat bij een hele bevolking of een bevolkingsgroep het geval, dan noemen we
die groep of bevolking verfranst. Het lezersonderzoek kan in principe geschikt zijn
om te toetsen of bij een bevolkingsgroep voor meer dan 50% Frans gelezen werd.
We gaan nu eerst bekijken wat literaire getuigenissen over verfransing zeggen.
Na een toevoeging van enkele taalhistorische citaten maken we tenslotte een
vergelijking met gegevens uit het Van Benthem-onderzoek.
In achttiende-eeuwse spectatoriale geschriften wordt menigmaal afgegeven op de
vermeende verfransing van de Republiek, bij voorbeeld in De Hollandsche Spectator
(1731-1735) van Justus van Effen. De jongelui, zo schrijft hij, worden begeleid door
een Franse gouverneur, die ‘hun dermate het brein met winderige gedagten, omtrent
de fransche beschaafdheid, vervult en opgeblazen heeft, dat ze zig verzekert houden,
dat dezelfde de eerste van alle loffelijke hoedanigheden is, (...)’.4 Ook tegen het niet
langer gebruiken van de Hollandse taal fulmineert Van Effen: ‘U. Ed. moet weten
dat onze Adelyke Dametjes, en hare navolgers zich schamen zouden hare moedertaal
te verstaan. Zy spreken zo wel wat Meiden en ten hoogste Kameniers Duits, en daar
maken zij een soort ragoutje van met wat kromtong, van hare Gouvernantes
overgenomen, in te kappen, en er een schootje Frans onder te gieten’.5
In een ander spectatoriaal geschrift. De Nederlandsche Spectator, verschijnt in
1755 het volgende vers:
Men eet, men drinkt, men snuift in 't Fransch, 't zijn Fransche zuchten
't Zijn Fransche lonkjes, Fransch is 't wat men hoort en ziet,
Is niet Uw liefde Fransch, zij treft haar doelwit niet.
Men valt zelfs op zijn Fransch in d'armen zijner dame:
En d'eelste streeltaal is: ‘Mon coeur! ma vie et flamme.6

Vooys. Jaargang 5

18
Hiertegenover staan enkele opmerkingen van Aagje Deken en Betje Wolff, waaruit
blijkt dat het wel meevalt met de verfransing. In de inleiding tot het vijfde deel van
Willem Leevend (1785) zeggen ze ‘dat men zelf niet eens in 't Fransen behoeft te
schrijven, om in ons Vaderland, om zelfs in de Hofplaats (...) gelezen te worden’.7
Wolff en Deken menen dat zelfs in Den Haag, in hofkringen waar de verfransing het
sterkst zou zijn, nog gewoon Hollands gelezen wordt.
In een brief die zij wijden aan twee boeken van Holbach en Mercier (een esthetisch
en een utopisch werk) raden ze de vertaling van het laatste werk af. ‘Het is, eigentlijk,
voor Vranckrijk geschreven; en er zyn zeer vele Hoofdstukken in, die voor onze
meeste Landsgenoten, aan geen Fransche geschriften gewoon, onverstaanbaar zyn
moeten.’8 Alleen al uit het feit dat vertaling overwogen werd, blijkt dat de meerderheid
van de lezende bovenlaag volgens Wolff en Deken geen Frans las. We kunnen
constateren, dat de literaire bronnen geen coherent beeld geven van de verfransing.
Over de verspreiding van het Frans in Europa zijn ook taalhistorische werken
verschenen. Eén Franse taalhistoricus, Ferdinand Brunot, heeft in een veeldelig werk
een hoofdstuk gewijd aan het Frans in Nederland in de achttiende eeuw.9 Hij meent
dat de imitatie van de Franse cultuur door de hogere klassen slechts oppervlakkig
was: ‘Même dans la haute societé, le hollandais s'était maintenu comme langue
maternelle.’10 En zelfs regelmatige bezoekers van het hof spraken onderling Hollands.
In Amsterdam hield de regentenklasse stevig vast aan de Hollandse traditie.
Bovendien, voor zover er van het Frans gebruik gemaakt werd, was het niet zozeer
een Franse cultuuruiting die men apprecieerde, maar de Europese taal, en die functie
had het Frans in die tijd. Het eerder aangehaalde vers uit de Nederlandsche Spectator
noemt Brunot een ‘Exagération de poètes satiriques’.11 Daarmee wijst hij terecht op
het satirische karakter van veel Spectatoriale geschriften. Brunot constateert al met
al geen vergaande verfransing in de Republiek.
Denkt zijn Nederlandse collega Salverda de Grave daar anders over als hij erop
wijst dat de aristocratie van de zeventiende en vooral de achttiende eeuw bij het Frans
zweert? Interessant is de uitspraak die hij doet over het Frans ten tijde van de Franse
tijd, de periode waaruit het door ons onderzochte materiaal van Van Benthem stamt.
Het Frans zou over zijn hoogtepunt heen zijn, nationalistische gevoelens en een
antipathie tegenover de Franse overheersers zouden dat veroorzaakt hebben.12
Het voorhanden zijn van de klantenboeken van Van Benthem geeft de mogelijkheid
om op meer empirische basis een probleem als dat van de verfransing te benaderen.
Waren de eerder aangehaalde opinies gebaseerd op een synthese van uiteenlopende
bronnen, nu kunnen we een nauwkeurige groep kopers van boeken analyseren op
het aantal Franse boeken dat werd aangeschaft. Verfransing treedt op, zo spraken
we af, indien bij een bevolking of een bevolkingsgroep, taal en cultuur overwegend
Frans geworden zijn. We kunnen toetsen of onder de klanten van Van Benthem meer
dan 50% Franse boeken gekocht werd. Is dat het geval dan kunnen we deze kopers,
wat het lezen betreft inderdaad verfranst noemen. Conclusies over de verfransing
van de cultuur kunnen daar niet zo rechtstreeks uit getrokken worden, maar blijven
een afgeleide. Uit de periode
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1801-1812 werd ongeveer de helft van het materiaal onderzocht. Frans was slechts
12% van de 8000 verkochte exemplaren van boeken. Iets meer dan éen van de tien
boeken die bij Van Benthem over de toonbank gingen was Frans!
Maar misschien was het maar een kleine groep kopers die verantwoordelijk was
voor die 12%. Is er éen groep kopers aan te wijzen die overwegend Frans las? Ook
dit is niet het geval. Bij slechts 32 kopers is het aandeel Franse boeken groter dan
50% van hun totale aankoop van boeken. Op de 563 onderzochte kopers slechts 5%.
Bovendien kopen zij gezamenlijk maar 146 boeken, op 8000 boeken een te
verwaarlozen getal. Een groot deel van de kopers, 399, koopt geen enkel Frans boek.
We kunnen constateren dat noch het gehele klantenbestand van Van Benthem
verfranst is, noch een deel van enige omvang binnen dat bestand. Houden we de
eerder gegeven definitie van verfransing aan, dan zouden deze gegevens betekenen
dat er van verfransing geen sprake is. Wel is duidelijk dat het Frans, na het Nederlands,
veruit de belangrijkste taal is. Het aandeel van alle andere talen samen bedraagt
slechts 2% van het totaal aantal exemplaren dat Van Benthem verkocht. In die zin
is er dus wel een relatieve verfransing waar te nemen.
Is Middelburg representatief voor de rest van Nederland en mogen er conclusies
getrokken worden voor vroegere perioden? Het is nodig eventuele restricties in het
oog te houden, zonder te vergeten dat die waarschijnlijk nog sterker gelden voor de
traditionele bronnen. Op welke waarnemingen zijn de opmerkingen van Wolff en
Deken gebaseerd en wat was de bedoeling van de jeremiades van Van Effen? Grote
verschuivingen treden niet erg snel op. Als Middelburg in de jaren 1801-1812 niet
verfranst is, zullen de Adelyke Dametjes in de decennia daarvoor hun moerstaal ook
wel trouw gebleven zijn. Er zijn althans (nog) geen gegevens voorhanden die het
tegendeel suggereren.
Het spreekt vanzelf dat we slechts enkele mogelijkheden en moeilijkheden van het
onderzoek met de klantenboeken hebben bekeken. Ook het onderwerp verfransing
kan nog verder uitgediept worden. Zo kan onderzocht worden in welke beroepsklassen
meer Frans gekocht werd. Aan welke genres gaf de koper van Franse werken de
voorkeur? Hoe ligt de verhouding tussen Hugenoten families en authentiek Zeeuwse
families wat betreft koopgedrag? We vragen ons tenslotte af in hoeverre de politieke
actualiteit het koopgedrag beïnvloedde in de Franse Tijd.
Kon er voorheen alleen maar gegist worden naar de mate van verfransing in de
Republiek, nu zijn er nieuwe gegevens waardoor er in ieder geval een steviger basis
is voor het doen van speculaties. Het lezersonderzoek hoeft geen krentenbol zonder
krenten te zijn, zodra het aannemelijker wordt dat de resultaten van het onderzoek
representatief zijn voor grotere gebieden en langere perioden dan alleen Middelburg
van 1801-1812. Hoe nauwkeuriger het lezerspubliek geanalyseerd kan worden, hoe
smaakvoller de krenten uit de geschiedwetenschap worden.

Eindnoten:
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1 J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt, ‘Het lezerspubliek als object van onderzoek. Boekaanschaf in
Middelburg in het begin van de negentiende eeuw’. In: De nieuwe taalgids, 79-1, 1986, p.
14-32.
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4 De Hollandsche Spectator. XII, p. 146.
5 De Hollandsche Spectator. Uitgegeven door P.J. Buijsters, Deventer, 1984, p. 90.
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Literatuur als filosofische attitude
Suzanne Holtzer
Dit interview met J.J. Oversteegen, hoogleraar theoretische
literatuurwetenschap in Utrecht, is de eerste in een reeks van vier over de
stand van zaken in de literatuurwetenschap op dit moment. Gesproken
wordt onder andere over welke eisen je aan de literatuurwetenschap mag
stellen. ‘Het misverstand is onvermijdelijk wanneer van de wetenschap
geëist wordt dat de literaire sensatie, de ervaring van literatuur, erdoor
weerspiegeld wordt, gereproduceerd.’
Wat Oversteegen wel tot het gebied van de literatuurwetenschap toelaat
wordt duidelijk in het onderstaande gesprek.
U bent van 1962 tot en met 1966 verbonden geweest aan Merlyn, het literairkritisch
tijdschrift dat vaak ten onrechte in een adem genoemd wordt met de New Critics.
Wat is de werkelijke relatie van Merlyn met het buitenland?
Wat mij betreft zijn de ideeën van Merlyn voor een deel gevormd in polemische
discussies bij lezingen in Amerika. Dus die relatie is er met het buitenland. Ik was
direkteur van een stichting die nederlandse literatuur in het buitenland verspreidde.
Als zodanig hield ik ook die lezingen. Het is heel interessant om te zien hoe iedereen
altijd Merlyn een nederlandse tak van het New Criticism noemt. Historisch is het wat
mij betreft precies omgekeerd, want ik heb bij mensen als Cleanth Brooks en vooral
Richard Blackmur met hun studenten en henzelf discussies gehad tégen de principes
van het New Criticism in. Dat is natuurlijk wel op basis van een aantal standpunten
die je met elkaar deelt, maar hun monodische opvattingen - ze hadden altijd één
centraal begrip en dat verklaarde alles, dat verklaarde de hele literatuur - daar heb
ik me toen tegen verzet. Dat heb ik ook in Merlyn gedaan. De andere redacteuren
hadden ongeveer dezelfde opinies. Het was dus nogal verbluffend toen we voor New
Critics uitgekreten werden. Maar dat hangt vooral samen met het feit dat men in
Nederland, toen en misschien nog steeds, niet helemaal weet wat New Criticism is.
In feite stonden we op dat moment dichter bij de eerste jaargang, alleen de eerste,
van het franse blad Tel quel, waarin de invloed van Roland Barthes sterk merkbaar
was. Daarmee had ik ook persoonlijk contact.
De literatuurwetenschap was in die tijd sterk interpretatief, en in andere landen
ook de kritiek. In Nederland hadden we nog de doorwerking van Libertinage en
andere post-Forum tijdschriften. Merlyn was tekstanalytisch gericht en daar was men
niet aan gewend. Maar overal elders was dat heel gewoon. Dus het is een toevalstreffer
dat men ons New Critics is gaan noemen. Het enige wat onze benadering daarmee
gemeen had, is datgene wat de hele literatuurbenadering buiten Nederland kenmerkte:
tekstgerichtheid, anti-biografisme. Wij formuleerden dat zo: wij zoeken de man in
het werk en niet de man achter het werk. Dus wel die man erbij, hoor. Je weet wat
iemand als schrijver
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is als je weet wat hij geschreven heeft en niet als je weet waar hij woont. Het zijn nu
allemaal open deuren, maar toen schokte het hevig. Dat zal wel versterkt zijn door
het feit dat wij vooral schreven over literatuur die voor velen zèlf schokkend was:
de Vijftigers, Vroman, Hermans, Van het Reve, Wolkers. Vaak werk dat door ‘de’
kritiek verwaarloosd was, met ontoereikende middelen behandeld werd.
Denkt U dat er ook nu noa invloeden van Merlyn aan te wijzen zijn?
Ik denk dat in de kritiek de invloed van Merlyn op een onderhuidse manier soms
nog doorwerkt, maar je kunt niet zeggen dat er resultaten van Merlyn zijn die aan de
kritiek af te lezen zijn. Er is ‘invloed’ bij sommige critici, maar niet in dé kritiek.
Die heeft inmiddels ook weer een heel personalistische fase gehad, met heel direkt
emotionele uitspraken, die wij vermeden. In de literatuurwetenschap denk ik dat de
werking sterker is geweest. Een aantal jongere literatuurwetenschappers zijn gevormd
in de tijd dat Merlyn verscheen. Maar vergeet niet, naast Merlyn was er ook een
universitaire literatuurwetenschap ontstaan die vergelijkbare beginselen huldigde.
De dissertatie van Blok, al van 1960, sloot voor een deel aan bij Merlyn. Nog
dichterbij stond de dissertatie van Sötemann. Die verscheen toen Merlyn nog bestond.
Alleen: Merlyn was geen wetenschappelijk tijdschrift, het was een literairkritisch
tijdschrift. De verwantschap tussen die boeken en Merlyn heeft te maken met een
fase in de hele literaire ontwikkeling.
Maar een tweede factor is dat een groot aantal mensen in de literatuurwetenschap
van die tijd, en dat geldt zeker voor Sötemann, net als ik gevormd waren in
Amsterdam, door Hellinga. Hellinga is van grote invloed geweest op mensen die
dachten zoals wij.
Voor mij is hij heel belangrijk geweest, omdat je bij hem allerlei nieuwe ideeën
opdeed. Bij Hellinga kregen we college over iemand als Spitzer. Hij gaf taalkunde,
maar het was stiekum literatuurwetenschap. En dat is een wortel voor heel veel van
wat er onder meer in Merlyn gebeurd is. Dus de verwantschap tussen
universiteitsbewegingen en Merlyn hangt voor een belangrijk deel samen met dat
gevormd zijn in de jaren na de oorlog en dan vaak door Hellinga.
En vergeet ook weer niet dat we gevormd zijn door het soort literatuur dat we
lazen. Vooral de poëzie speelde een enorm grote rol. Als je kijkt naar de ideeën van
iemand als Nijhoff, dan zie je duidelijk een verband met wat er in Merlyn gebeurt.
Het lezen van Nijhoff heeft mensen van mijn generatie sterk beïnvloed, en zijn
kritieken hebben we natuurlijk ook gelezen. Maar aan de andere kant waren de
Merlynmensen, in ieder geval Fens en ik, grote bewonderaars van Du Perron. Dus
Forum was voor ons ook een aspekt van onze vorming. We stonden niet tegenover
Forum.
In mijn dissertatie Vorm of vent komt deze spanning terug. Die twee polen probeer
ik daar te analyseren.
Wat ik in de Konklusie van het boek zeg, en wat ikzelf het belangrijkste aspekt
vind, is dat de literatuurwetenschap nu, dat wil zeggen toen, in 1969, het standpunt
van mensen als Nijhoff voldoende gelegimiteerd heeft. Maar aan de andere kant is
aan het standpunt van iemand als Du Perron wetenschappelijk te weinig gedaan. Wat
Forum onderscheidt van andere bewegingen in de nederlandse literatuur is dat ze
een standpunt innemen waar een literatuuropvatting verbonden aan een levensfilosofie
centraal gesteld wordt. Eigenlijk is er nu nog steeds weinig gedaan aan de vraag, in
welk op-
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zicht en op welke wijze men zich in de literatuur uitspreekt over het bestaan. Dat is
een filosofische vraag. Wat achter is gebleven in de Nederlandse literatuurwetenschap
is de benadering van literatuur als filosofische attitude, maar dan met zijn eigen
wetten, zijn eigen mogelijkheden.
Ook de literatuurgeschiedenis zou zich het beste op de opeenvolging en
ontwikkeling van literatuuropvattingen kunnen richten. Wat een literatuurgeschiedenis
onderscheidt van ‘de’ geschiedenis, is dat het een ander object heeft, of liever: een
deelobject. En dat deelobject bestaat omdat er bepaalde literatuuropvattingen zijn.
Dáárom denk ik dat het doel van de literair-historicus is: het bestuderen van hoe die
literatuuropvattingen zich ontwikkelen, hoe ze met elkaar botsen, elkaar uitsluiten
of versmelten, en hoe dat dan verder gaat. Men hoort nu heel algemeen dat de ‘poëtica’
centraal moet staan in de literatuurgeschiedenis. Toen ik het boek schreef kreeg ik
juist daarvoor van menigeen op mijn donder. Toen was het iets van: dit is geen
literatuurgeschiedenis, wat is het eigenlijk voor een geschrift, waar heb je het over?
Ik had het over literaire opvattingen. Als ik even zeuren mag over dat boek, dat boek
is natuurlijk geschreven om te verouderen. Het gooit een aantal dingen op tafel, van:
zo denkt volgens mij Jan, Piet en Klaas erover. Wat je als auteur eigenlijk verwacht,
is dat er dan een aantal onderzoeken komen waaruit blijkt dat wat je zegt juist of
onjuist is. Zo'n boek maak je nou juist niet om een lange tijd mee te gaan, maar om
de ruimte te geven voor nieuwe visies. Daarbij weet je dat er een heleboel niet
houdbaar zal blijken te zijn, omdat er niet een extensief literair-historisch onderzoek
aan vooraf is gegaan, en omdat dat onderzoek ook niet door iemand anders verricht
was. Waar ik bij het schrijven van Vorm of vent dan ook last van had, was dat er geen
goede literatuurgeschiedenis van die periode bestond. Die was slecht en die is nog
steeds slecht. Een van de schokkende dingen die ik achteraf moet constateren, en ik
hoor van anderen ook dat ze dat verbazingwekkend vinden, is dat het boek nog steeds
niet op de schroothoop ligt. Er is één hoofdstuk dat ik kan weggooien, tot mijn grote
opluchting, en dat is het hoofdstuk over Nijhoff. Wiljan van den Akker heeft het
boek gemaakt waardoor we zo nauwkeurig mogelijk weten hoe Nijhoff erover dacht.
Wat hij doet ligt in het verlengde van wat ik nastreefde. Als je vraagt: welke ambitie
heb je, zou ik zeggen: ‘de ambitie dat er zes boeken zouden bestaan die mijn boek
overbodig maken’. Dat zou leuk zijn.

Vooys. Jaargang 5

24
Vorm of vent zie ik zelf als mijn overstap naar de wetenschap. Vóór die tijd had ik
niets te maken met de universiteit. Goed, ik had geschiedenis gestudeerd. Maar dit
was mijn eerste publicatie binnen de literatuurwetenschap. Maar het gaat tegelijk
lijnrecht door op wat Merlyn deed. Merlyn let niet louter op de vorm, of zo. Merlyn
‘formalistisch’ noemen is een onzinnige uitspraak. Als je kijkt naar wat we bij
voorbeeld over Hermans geschreven hebben, dat gaat helemaal over zijn
levenshouding, maar wel voorzover hij die met literaire middelen tot uitdrukking
brengt. Dat is de korte formule voor wat er in Merlyn nagestreefd werd. Literatuur
als attitude tegenover het bestaan, maar beginnen bij de middelen die de schrijver
daarvoor gebruikt.
In Analyse en oordeel (1965) zegt U dat negenennegentig procent van het eigenlijke
oordeel geschiedt aan de hand van overdraagbare en controleerbare feiten. Dus dat
wat U nu middelen noemt. Uw gedachtengang volgend zou je kunnen concluderen
dat er dus maar één procent overblijft voor de literatuuropvatting?
Nee, nee; ‘overdraagbaarheid’ wil niet zeggen, dat een ander hetzelfde leest, maar
wel dat je datgene wat je ziet aan een ander duidelijk kunt maken, en argumenten
kunt leveren waarom je het zo ziet. Dus over interpretatie is bijna altijd discussie
mogelijk. Dat was het standpunt toen. Ik ben daarin nu behoedzamer geworden, dat
wil zeggen nóg behoedzamer, want ‘de éne juiste interpretatie’ heb ik nooit verdedigd.
Daar geloof ik niet in. Het blijft een persoonlijke beslissing. Dat zeg ik daar ook. En
wat het oordeel betreft, ik praat over het oordeel voorzover je er argumenten voor
kunt geven. Maar ik zeg ook dat wat men meestal oordeel noemt, namelijk de
conclusie van een proces van waarneming, zo persoonlijk is, dat het niet eens over
te dragen is. Het standpunt was toen, als ik heel kort samenvat: je neemt iets waar,
je zegt: ‘dat en dat zie ik’, een ander kan er iets tegen inbrengen - dat is dus het
controleerbare - en dan kun je met de beschrijving van wat je ziet doorgaan, zodat
je elkaars opinies steeds beter leert kennen.
Dit standpunt werd in die zelfde tijd filosofisch verdedigd door Wittgenstein.
Waarmee het ook wel samenhing. Maar nu denk ik dat dat toch nog een overschatting
is van de mogelijkheden van taal om elkaar duidelijk te maken wat je ziet. Ik heb nu
toch veel meer het gevoel dat er een vrij groot aantal waarnemingen niet goed
overdraagbaar is, zodat ik minder de nadruk leg op het spreken over dat object en
meer op de discussie met anderen. Ik ben me er sterker bewust van geworden dat die
communicatie met iemand anders veel belangrijker is. Het is niet zozeer een kwestie
van vastleggen hoe je leest, als wel proberen duidelijk te maken waarom je zo leest.
Dat wil zeggen dat je praat over je eigen houding. De nadruk is bij mij verschoven
van: wat neem ik waar, naar: vanuit welke attitude neem ik zo waar. Dus de ‘filosofie’,
de levenshouding, is meer naar voren gekomen.
Wel is mijn aandacht nog steeds gericht op de vraag hoe iemand zich in zijn werk
openbaart, en met welke middelen. Ik vind ook dat de kritiek zich daar sterk op moet
richten, maar ik geloof nu wel dat dat een heel klein gebied is van wat er allemaal
aan de hand is in de literatuur. Ik denk dat er veel meer passeert waar we niet over
spreken kunnen en wat we ook niet wetenschappelijk kunnen maken. Dat kun je
beter tot bespiegelende filosofie bombarderen. Dus een deel van de wetenschap hevel
ik op het ogenblik over naar de filosofie.
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Wordt op deze manier de literatuurwetenschap niet overbodig?
Nee... hoewel, in de ogen van velen zal het wèl zo zijn. Naar mijn idee is een deel
van de vragen die men nu wetenschappelijk noemt filosofisch. Iedereen doet alsof
je vragen als: ‘waartoe dient de literatuur’ weglaat in de wetenschap, maar dat is niet
waar. Als je een beschrijving levert maak je een selektie uit wat je wel en niet
belangrijk vindt. Ik bedoel niet eens welke feiten, maar welke aspekten van een tekst.
Die selektie zelf is al het gevolg van een ‘filosofie’, een literatuuropvatting. Ik wil
nu een duidelijker onderscheid maken tussen de strikt wetenschappelijke discussie
en de uitwisseling van filosofische standpunten. Naast wat je kunt noemen
‘theoretische literatuurwetenschap’, pleit ik voor literatuurfilosofie. De interpretatie,
dat wat men hermeneutiek noemt, wil ik ook als een apart domein laten bestaan. Dus
op het moment verdedig ik eigenlijk een soort drievoudige universitaire
literatuurbeschouwing.
Ten eerste de empirische, meer strikt wetenschappelijke. Ten tweede de
hermeneutische, dus interpretatieve, waar de wetenschappelijkheid aan andere normen
gehoorzaamt. Sommige mensen zullen een vraagteken bij die wetenschappelijkheid
zetten, ik niet. En ten derde, de literatuurfilosofie, dat is helemaal niet meer
wetenschappelijk, maar hoort wel bij de literatuurbeschouwing; filosofische
beslissingen gaan aan iedere wetenschappelijke handeling vooraf, en zijn er niet uit
weg te denken.
Ik ben er van overtuigd dat literatuurwetenschap zonder literatuurfilosofie zinloos
is. Ik ben me meer bezig gaan houden met een analyse van de vraag: wat doet een
literatuurwetenschapper eigenlijk? Dat hangt natuurlijk ook met mijn vak samen.
Vraagtekens zetten is mijn vak.
Deze driedeling heb ik net in een boek beschreven1. Mijn houding is nu zo, dat ik
zeg dat voor al deze benaderingen plaats is, maar ze voldoen aan eigen kriteria. Je
moet niet op filosofische discussies kriteria van de empirische wetenschap toepassen.
Dat is gebeurd in de laatste decennia, met grote ongelukken. Ik ben voor een open,
tolerante positie, voor het naast elkaar aanvaarden van verschillende
benaderingsvormen. Ook vormen die door sommigen kritiek genoemd zullen worden
laat ik in de literatuurwetenschap toe, literatuurwetenschap in de zin van
literatuurbeschouwing zoals die aan de universiteiten bedreven wordt.
Ik denk dat elke ontwikkeling geblokkeerd wordt als de literatuurwetenschap zou
blijven vastzitten in de methodenstrijd die lang heeft overheerst. De één is zo strikt
dat niks meer kan. De ander krijgt een houding van: ik wil het op mijn manier doen
en het gaat jou niks aan, waarom ik het zó doe. Dergelijke extreme posities maken
dat men langs elkaar heen praat. Als de literatuurwetenschap niet wat meer tolerantie
toont, worden we steeds meer een sekte die rituele gebedsrollen afdraait.
Die tolerantie is beslist niet in het bijzonder de methodologisch ‘strengen’ aan te
wrijven. Velen menen zich aan intolerantie te ontrekken alleen maar omdat zij oudere
standpunten vertegenwoordigen, waarvan ze zelf niet meer weten hoe genormeerd
die zijn. Die normen worden dan zo vanzelfsprekend geacht, dat niemand ze meer
een probleem vindt, zijzelf althans niet. En juist dat leidt tot intolerantie, die
vanzelfsprekendheid. Ik vind het iets anders als mensen binnen hun kader heel streng
zijn. Als empiricus moet je strak zijn. Je moet echter niet de eisen van het een op het
ander toepassen en dat is wat er teveel gebeurt. Als de wetenschappers niet inzien
dat het van je doelstel-
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ling afhangt wat gepermitteerd is en wat niet, dan gaat de literatuurwetenschap verder
het slop in. De literatuurwetenschap is nu al erg geïsoleerd, en komt moeilijk buiten
eigen kring, wordt door ‘buitenstaanders’ vaak niet serieus genomen.
Voor een deel komt dat, doordat de buitenwereld aan de literatuurwetenschap
eisen stelt die ze aan een andere wetenschap niet zou stellen, namelijk dat alles in
boerenverstandtaal gebeuren moet. Dat is natuurlijk onzin. Iedere wetenschap heeft
technische termen nodig. Literatuurwetenschap is niet bestemd voor een lezer die
zich niet interesseert voor een wetenschappelijke benadering. Het misverstand is
onvermijdelijk wanneer van de wetenschap geëist wordt dat de literaire sensatie, de
ervaring van literatuur, erdoor weerspiegeld wordt, gereproduceerd.
Deed dat probleem van verwarring van wetenschap en literaire ervaring zich ook
niet voor op het moment toen U in Analyse en oordeel zei dat structuuranalyse tot
een beter waardeoordeel leidt?
Of ik precies dàt gezegd heb... maar zoiets was het wel, ja. Het is een uitspraak
waar ik me nu schielijk van distantieer. Dat is een zienswijze geweest die ik nu niet
meer heb. Er zijn wel elementen in de tekst die maken dat die structuur tot stand
komt, maar wij ordenen. En wij ordenen op een, eh, hier zit je inderdaad op een
paradoxaal punt als je erop doorgaat. Structuur aanbrengen, structuur blootleggen,
wat wordt het van de twee? Ik heb daar een beetje mee gesjoemeld toendertijd. Nu
zeg ik heel radikaal: niks structuur ‘blootleggen’, er zit geen gefixeerde structuur in
dat ding. Waar het om draait, is de structuur die je als beschouwer aanbrengt en daar
spreek je over. Dus die interpretatie is een ordenende handeling van een subject. In
dàt opzicht ben ik veel subjectivistischer geworden. Maar discussie met anderen is
alleen mogelijk over die aspekten aan het object die je kunt aanwijzen. In die zin is
het objectief. Op dat punt is mijn standpunt trouwens helemaal niet veranderd; ook
in Analyse en oordeel definieerde ik ‘objectief’ als: aan het object gebonden. In zeker
opzicht zou ik de stelling waar ik daarstraks somber bij keek, van: wat je waarneemt
zijn structuren, toch weer willen verdedigen. We ordenen continu de wereld om ons
heen, en ook als we aan het lezen zijn, ordenen we teksten. Het is niet de structuur
van de tekst die je waarneemt, maar je neemt structureel waar. Waarnemen is
structureren. Daar leg ik nu sterker de nadruk op. En dan heeft toch alles structuur.
Ik blijf nog wel menen dat waardeoordelen overgedragen worden op grond van
beschrijvingen, maar de mate waarin ik de persoonlijke opinies over het bestaan en
literatuur laat meespelen is sterk toegenomen. Ik ben nu veel meer de overtuiging
toegedaan dat iemands literatuuropvatting beslissend is voor de beschrijving die hij
levert en de waardeoordelen die hij eraan verbindt.

Eindnoten:
1 J.J. Oversteegen, Anastasio en de schaal van Richter; bespiegelingen over literatuur, filosofie,
literaire kritiek en literatuurwetenschap. Utrecht, 1986.
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Utrechts Universiteitsfonds
Het in 1886 opgerichte Utrechtse Universiteitsfonds is een zelfstandige vereniging
die wil bijdragen tot het welzijn van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Het probeert de doelstelling te realiseren door activiteiten op velerlei gebied te
stimuleren.

activiteiten
Het U-fonds geeft aan studenten en studentenorganisaties (garantie-) subsidies,
leningen en giften om zodoende allerlei sportmanifestaties, concerten,
toneelvoorstellingen en ander culturele activiteiten mogelijk te maken.
Ook op andere gebieden wordt hulp geboden: subsidies voor scripties, veldwerk en
excursies, voor het bijwonen van congressen of het volgen van cursussen in het
buitenland, voor het organiseren van congressen in Utrecht; kortom subsidies voor
alle mogelijke hulp ter bevordering van onderwijs en wetenschap in Utrecht.
Naast deze subsidiemogelijkheden heeft het U-fonds de Commissie Sociale Zorg
voor studenten ingesteld. Deze commissie biedt door middel van renteloze
voorschotten en giften hulp aan studenten die in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Verder zorgt het U-fonds voor de oprichting en instandhouding van bijzondere
leerstoelen aan de Utrechtse Universiteit.

Waarom een U-fonds?
Is zo'n vereniging als het U-fonds in deze tijd eigenlijk niet overbodig?
Zijn er geen andere instanties die subsidies en hulp kunnen leveren? Die zijn er wel,
en gelukkig maar, want het U-fonds kan zeker niet alle financiële problemen oplossen.
Maar juist voor die zaken binnen de universitaire gemeenschap waar bestaande
instanties geen uitkomst bieden, vervult het U-fonds een nuttige functie. Binnen de
doelstellingen staat het U-fonds voor alle mogelijke problemen open; er kan over
gepraat worden.

Inkomsten
Er wordt wel eens gedacht dat het Ufonds een onderdeel van de universiteit is, dus
ook financieel ten laste komt van de universiteit.
Dit is onjuist.
De universiteit is het U-fonds zeker terwille, ze steunt het fonds met verschillende
faciliteiten, maar het U-fonds is een zelfstandige vereniging.
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Dat betekent dat het geld voor leningen, subsidies, giften en bijzondere leerstoelen
ergens anders vandaan moet komen.
De grootste bron van inkomsten is de jaarlijks contributie van leden, minimaal f 15,
- en van studentenbegunstigers, minimaal f 10,-.
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Column
thijs pollmann
Bij al het gekrakeel over Deetmans plannen met de letterenfaculteiten blijft een
belangrijke kwestie duister, en dat is de vraag naar het waarom van de grote getallen.
Waarom komen er zoveel studenten letteren studeren? Wat is er in 25.000 studenten,
wat is er in de cultuur dat de letterenvakken aanhoudend tot de zeer grote
studententrekkers van het land maakt?
Iedereen, zo mag je aannemen, weet nu toch wel dat de letterenmarkt overvoerd
is, en dat in alle andere sectoren de beroepsmogelijkheden niet vanzelfsprekend zijn.
Wat drijft de studenten desondanks naar de geschiedenis, de kunstvakken, de taalen letterkundes, met hun diversiteit aan betrekkingen met de sociale wetenschappen,
de rechten, de filosofie, de geografie etcetera? Weten de studenten dan niet dat er al
jaren geleden voorspeld is dat ze niet zouden komen? Waarom houdt de stroom toch
aan?
Het grote getal wordt door het ministerie nu tegen de letteren gebruikt. Er zijn
teveel letterenstudenten, zegt men daar; hef twee letterenfaculteiten op, dan gaan er
minder studenten die kant op. Er is natuurlijk veel kritiek mogelijk op het middel,
maar ik heb het moeilijk met het doel. Ik heb altijd gedacht dat de omvang van de
faculteiten een deel van hun kracht was. Nu blijkt het een teken van zwakte. Hoe zit
dat?
Ik zie grosso modo twee krachten die de studenten naar de letteren drijven.
De eerste is dat het voor veel abituriënten van het voorbereidend onderwijs
aantrekkelijk moet zijn dat ze zich voorlopig niet tot een bepaalde beroepssector
hoeven te rekenen, dat ze zich nog niet hoeven te identificeren met vaag gekende
beroepsgroepen, dat ze zich niet hoeven uit te leveren aan de beperkingen van het
bestaan als jurist, als bedrijfskundige, als ingenieur, als arts. Door een letterenstudie
gaat men geen bindingen aan, men mikt niet op een uitgesproken sociale status, men
houdt de handen nog een tijdje vrij. En laten we wel wezen, er is in onze cultuur veel
aanleiding voor een studiekeuze vanuit die optiek. En - het is bitter om het drijvend
op de twintigjarige tweede emancipatiegolf te moeten constateren - die aanleiding
zal sterker zijn voor meisjes dan voor jongens. Deze houding leidt in de praktijk
weliswaar tot veel animo voor de universiteit, maar ook tot een onvaste
studierichtingskeuze die gemakkelijk voor een andere wordt ingewisseld. Noem het
onzekerheid of onvolwassenheid, overmoed of romanticisme, de letterenstudies
komen aan deze houding tegemoet.
Daarnaast is er natuurlijk ook de enorme aantrekkingskracht en het sociaal
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prestige dat de objecten van de letterenvakken genieten. Ook dat trekt velen aan.
Cultuuruitingen als in de letterenvakken worden bestudeerd, genieten aanzien, en
iets daarvan straalt af op degenen die die vakken studeren. Het kan onverminderd
als een grote kracht van onze cultuur worden gezien dat dit prestige levend is
gebleven, hoezeer het ook door vulgarisering, trivialisering en commercialisering
wordt bedreigd. Ongetwijfeld is het prestige mede een effect van de breedte van de
educatieve voorzieningen, èn van het middelbaar onderwijs.
Niet ten onrechte is Den Haag bezorgd over de te geringe trekkracht van de
beta-vakken en de technologische en economische opleidingen, te gering althans ten
opzichte van de maatschappelijke behoeften. Men kan het echter moeilijk de letteren
verwijten dat anderen onaantrekkelijk zijn.
Ondertussen heeft het weinig zin zelfvoldaan te zijn en de letterenstudenten een
rooskleurig toekomstbeeld te schetsen. Er is voor de faculteiten werk aan de winkel.
Als de letterenafgestudeerden in een arbeidsmarkt opereren waar veel anders
opgeleiden hun concurrenten zijn, zullen ze op de concurrentieslag voorbereid moeten
zijn. Als de arbeidsmarkt vraag om ‘jong’ en om ‘een brede opleiding’, zullen de
letterenfaculteiten er goed aan doen de jeugd niet koste wat kost zes jaar aan een
hunner superspecialismen te binden; de faculteiten moeten de studenten een stimulans
bieden om breed af te studeren, en binnen vier jaar. En als de studiekeuze voor de
student vrijblijvend was, zal er ruimte moeten zijn voor vrije oriëntatie, en een sterke
druk om planmatig om te gaan met de vrijheden van het studieprogramma.
Het allerbelangrijkste lijkt me misschien wel de boodschap, dat de letterenstudenten
het maatschappelijk succes niet cadeau zullen krijgen en dus keihard zullen moeten
werken. Als de faculteit de studenten daartoe kan motiveren, verdient ze te overleven.
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Recensies
Cijferen met letters
Helen Fouché Gaines Cryptanalysis, a study of ciphers and their solutions
Dover Publications, Inc. New York 237 bladzijden f 18,50
De leukste boeken zijn vaak die, die op geen enkele manier te vertalen zijn. Daarover
zometeen meer. Eerst even een anecdote.
In een juni-nummer van Vrij Nederland was onder de rubriek ‘Geknipt voor U’
de nuvolgende advertentie gereproduceerd:
Spelletjes-gek, meisje 28 zoekt: tdsbccmf-gbobbu (ejllf Wbo Ebmf hffo
cfaxbbs). Br. o. nr. 62851276 bur. v.d. bl.
Het eerste wat ik me afvraag als ik zoiets lees is: hoe komt zo'n advertentie in deze
rubriek terecht? Waarschijnlijk heeft de inzender gedacht dat het hier een tragische
zetfout betrof, en ook de redacteur van ‘Geknipt voor U’ deelde die mening blijkbaar.
Niets is minder waar. De tekst in de advertentie is juist foutloos weergegeven, iets
dat bij een dergelijke ingewikkelde opgave voor de zetter een unicum genoemd mag
worden, zeker gezien het feit dat het vaak al niet eens mogelijk blijkt ‘gewone’ teksten
van het type ‘te koop: konijnenhok’ foutloos weer te geven. ‘Geknipt voor U’ toont
ons wekelijks de lachwekkende voorbeelden.
Ik weet niet hoe het de oplettende lezer inmiddels is vergaan, maar ik herkende in
het bovenstaande direkt een codebericht, gemaakt door een spelletjesgek (♀, 28 jr.),
met de stilzwijgende opdracht aan de lezer deze code te kraken. Deze constatering
is van het grootste belang. Een gecodeerd bericht dat zo kort is als dit (37 karakters)
heeft maar weinig kans gekraakt te kunnen worden. Zeker als er ook nog eens gebruik
gemaakt is van een redelijk gecompliceerde codeersleutel, is de kans op een mogelijke
ontcijfering van zo'n bericht gering.
Maar als we ons verplaatsen in de psychologie van de opstelster ervan, dan moeten
we tot de conclusie komen dat het nu juist de bedoeling van deze code is, dat het
bericht ontcijferd wordt. We kunnen er dus gevoegelijk van uitgaan dat er gebruik
is gemaakt van een simpele code. Deze deductie had ik al gemaakt voordat ik het
bericht overschreef op een ruitjesblaadje (het hulpmiddel bij uitstek voor dit soort
werk) en enig puzzelwerk bracht dan ook al snel de oplossing aan het licht
(translatiecode, vector -1) Er staat:
‘Spelletjes-gek, meisje 28, zoekt: Scrabble- fanaat (dikke Van Dale geen bezwaar)’
etc. Aardig hè? Dat dacht ik ook.
Deze advertentie valt dus niet zozeer in de rubriek ‘missers’ als wel in de rubriek
‘leuk bedacht’. En aangezien ‘Geknipt voor U’ slechts bij hoge uitzondering teksten
van dat laatste type opneemt, mogen we gevoegelijk aannemen dat zowel inzender
als redacteur er niets van begrepen hebben.
De volgende vraag is dan: hoeveel mensen hebben er ook niets van begrepen, of
omgekeerd: hoeveel reacties zou zo'n advertentie nu hebben opgeleverd? Om daar
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achter te komen heb ik maar even een kaartje gestuurd naar dit meisje van het
vrouwelijk geslacht. Na ongeveer een week had ik uitsluitsel. Het bericht bleek een
vijftal weken vóor publicatie in VN al in NRC gestaan te hebben. Er waren in de
eerste ronde (NRC) veertien reacties op binnengekomen, waarvan acht serieus (dat
wil zeggen: uit de reactie van de zes overigen bleek dat ze de code niet ontcijferd
hadden, en slechts een ‘Br. o. nr.’ hadden ingestuurd. De gratis tweede ronde (VN)
leverde nog eens drie reacties op, waaronder de mijne, en alle drie serieus. Vanaf
deze plaats bedank ik het meisje nummer 62851276 vriendelijk voor de verstrekte
gegevens.
Het zal nu wel aan mij liggen, maar ik vind het aantal reacties bedroevend laag.
Maar misschien is het bericht wel degelijk in duizenden huiskamers ontcijferd, maar
dan door mensen die niet van scrabbel houden, of die niet in het bezit zijn van een
dikke Van Dale, hoewel ik dat betwijfel. Wie zo'n code kraakt zal het op z'n minst
melden, naar mijn gevoel.
En nu niet komen met de opmerking dat het vermogen codeberichten te ontcijferen
nutteloze kennis is. Schaken bij voorbeeld, dient ook geen enkel redelijk doel. Toch
is schaken de moeite waard, want het is interessant en bovendien tart het onze
intelligentie.
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Ik ben altijd al gefascineerd geweest door puzzels, cryptogrammen, codes,
geheimschriften en mathematische woordspelletjes, kortom alles wat met ‘rekenen
met letters’ te maken heeft.
Volgens mij heeft iedereen dat wel eens gehad. Zo'n boek dat je gelezen hebt, en
dat een verpletterende indruk op je heeft gemaakt, maar dat je later uit het oog verloor.
Bij mij is dat ‘verloren boek’ een verhandeling in het nederlands over geheimschriften.
Ik heb het eens geleend, teruggegeven, en daarna nooit meer ergens teruggezien. In
dat boek werd onder andere een systeem beschreven van codering door middel van
een codewoord en dat gebruik maakte van een alfabetische tabel, een ‘tableau’
genoemd. Het systeem was genoemd naar een fransman wiens naam ik me niet meer
kon herinneren, alleen de methode zelf heb ik onthouden.
Van dit codesysteem werd beweerd dat het onontcijferbaar was voor wie het
sleutelwoord niet kende. Nu is het met ‘onkraakbare’ codes net zo gesteld als met
bankpapier: als iemand in staat is het te maken, is het in theorie ook na te maken. De
enige ‘veiligheid’ zit 'm in de practische onmogelijkheid van namaak. Toen
Duisenberg beweerde dat het nieuwe bankbiljet van 250 gulden niet meer na te maken
viel, was dat natuurlijk een leugen (zijn eerste misschien wel) want de Nederlandse
Bank doet dagelijks niets anders dan haar eigen bankbiljetten namaken. Zo ook met
codes. Een niet te ontcijferen (dat is iets anders dan ‘decoderen’, dat doet degene
voor wie het bericht bedoeld is door middel van de sleutel) code bestaat natuurlijk
niet. Was het niet Edgar Allan Poe die zei dat ‘whatever the human mind can divise,
the human mind can also untangle’?
Maar zo'n verloren boek blijft voor altijd verloren. Hoewel? Soms raakt de
werkelijkheid heel even aan het onbereikbare.
Onlangs viel mijn oog op het boekje Cryptanalysis, a studie of ciphers and their
solutions van Helen Fouché Gaines. Het bevat een totaaloverzicht van allerlei
codesystemen waarvan bekend is dat ze eens gebruikt zijn. Meestal zijn deze systemen
genoemd naar hun bedenker, of naar hun methode. Zo ontstonden kleurrijke namen
zoals Caesar, the Nihilist, Gronsveld, Playfair, Porta, Beaufort, Polybius, etc.
Per codesysteem wordt behandeld: de wijze waarop het werkt, de voordelen, de
zwakke plekken, en de methode om ze te kraken. Aan het einde van elk hoofdstuk
volgt een reeks opgaven om zelf te ontcijferen, en waarin de theorie die in de
voorgaande pagina's werd behandeld is verwerkt. De doelgroep wordt gevormd door
‘the advanced cryptanalysis student’, wat we ons daarbij ook dienen voor te stellen.
Uiterst zorgvuldig worden de desbetreffende systemen om codes te kraken
behandeld. In feite wordt gebruik gemaakt van dezelfde methode die ik hierboven
toepaste: probeer eerst uit te vinden welk systeem is gebruikt, dan is de puzzel al
half opgelost. Verder wordt er gebruik gemaakt van de notie ‘probable word’, een
woord waarvan vermoed wordt dat het in het bericht voorkomt (bij voorbeeld attack
in legerberichten, of een bepaalde plaatsnaam.) Aangezien codering niets anders is
dan een bepaalde mathematische bewerking, kan je het gehele codebericht vervolgens
‘delen’ door het mogelijk aanwezige woord, en zo de oplossing vinden.
Maar er worden ook strategieën gegeven voor de moeilijkste gevallen (korte
berichten, dubbele sleutels, geen ‘probable word’). Daarbij maakt men vaak gebruik
van de eigenaardigheden van de spelling van de taal waarin het bericht gesteld is.
Vandaar dat aan het eind van het boek een lange reeks tabellen is toegevoegd om de
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puzzelaar te helpen. Daarin staan allerlei van de meest vreemde gegevens die door
de cryptanalisten zorgvuldig zijn uitgezocht. (De frequentie van de A in het engels
bedraagt 7,81%, en in het spaans is dat 12,69 %; de K wordt in de engelse spelling
in 34% van de gevallen door een E gevolgd, en in 21% van de gevallen door een I,
terwijl diezelfde K in 18% van de gevallen door een C wordt voorafgegaan, en in
15% door een O; op een tekst van 10.000 tekens komt het digram OL gemiddeld
17x voor, en HT 315x. In de engelse spelling is in afnemende frequentie de
lettervolgorde E-T-A-O-N-I-S-R-H...; het meest frequente digram in het engels is
TH, 1582 maal op 5000 tekens, met IN als goede tweede, 784 op 5000; in de trigrams
zijn het THE met 1182/5000 en ING 356/5000; etc.) Kortom: stel een vreemde vraag
over de engelse spelling (Wat komt vaker voor, FO of OF?) en dit boek geeft je het
antwoord. (Ongeveer even vaak.)
Het boek bevat ook tal van wetenswaardigheden over welke codesystemen in de
desbetreffende oorlogen werden bedacht, onderschept en gekraakt, en ook door wie.
Zoals te doen gebruikelijk is, blijkt hierbij dat de experts dikwijls worden overtroefd
in vindingrijkheid en vernuft door de ‘gespecialiseerde amateur’.
Meldde Tim Krabbé niet eens dat de vorige eeuw een paradijs voor schakers was,
omdat er toen nog hele openingen naar je genoemd konden worden als je
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een zet vond die niet ogenblikkelijk verloor, nu blijkt dat je vandaag de dag
onsterfelijk kunt worden door een oplossings-systeem voor codes te ontwikkelen,
zoals blijkt uit ‘Ohavers turnkey’ of ‘the Kasiski method’.
Ook wordt bij lezen van dit boek snel duidelijk dat het codekraken als hobby in de
VS wijdverspreider is dan hier. De heren krakers hebben zich verzameld in allerlei
illustere verenigingen zoals the American Cryptogram Association, of rond
tijdschriften als Flynn's Magazine of Cryptogram.
Er was eens een tijd (die van de russische formalisten) dat ‘taalkunde’ nog
‘cryptanalysis’ werd genoemd. Ik heb eens gekeken hoeveel taalkundige termen in
dit spellings-georiënteerde boek gebruikt worden. Een vluchtige blik geeft al gauw
een heel rijtje: CV-analysis, perfect grid(ing), strong clusters, the Cycle, assimilation,
etc.
Een must voor de echte smulpapen en andere opletters op letters onder ons. Dat
is nog eens iets anders dan Logikwiz. Dit zijn zo van die boeken die niet te vertalen
zijn voor het nederlands (wel náar het nederlands natuurlijk). Al dat telwerk zou
moeten worden overgedaan voor onze E-volle taal. Maar wie zich interesseert voor
woordspelletjes kan deze basiscursus in de engelse taal goed gebruiken.
En o ja, het tableau van die fransman staat er ook in. Zijn naam was Vigenère, en
het systeem is naar hem genoemd.
Kees-Jan Backhuys

J. Slauerhoff Jan Pietersz. Coen, drama in elf taferelen met een inleiding
door Ronald Brouwer Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, 123 bladzijden
f 22,50
Jan Pietersz. Coen is het in 1931 verschenen toneelstuk van Slauerhoff over de
geschiedenis van Sara Spexc, staatsjuffer bij het hof van Coen, en de vaandrig
Cortenhoeff. Coen, die hun relatie als onzedelijk beschouwde, liet Cortenhoeff
terechtstellen en geselen.
Evenals veel van Slauerhoffs proza en poëzie speelt dit ‘drama in elf taferelen’
zich af in het verleden, namelijk in 1692.
Deze neiging tot teruggrijpen in het verleden heeft zijn navolging gevonden in het
Nederlandstalig Repertoire Gezelschap. Zij namen het vijftigste sterfjaar van
Slauerhoff als aanleiding om het zo vaak door de overheid verboden drama Jan
Pietersz. Coen ten tonele te brengen. Tevens is er een heruitgave van de tekst
verschenen met een inleiding door Ronald Brouwer. Het is niet duidelijk of deze
uitgave voortkomt uit de opvoering van het stuk, of dat het een apart initiatief is in
het kader van de Slauerhoff-herdenking. In de laatste alinea van de inleiding wordt
slechts achteloos verwezen naar de toneelopvoering van 6 februari 1986 door het
gezelschap waar de schrijver van de inleiding als dramaturg aan verbonden is. In
telegramstijl wordt van deze opvoering één bijzonderheid gegeven: ‘De overheid,
die indertijd het stuk zo vaak verboden
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heeft, stelde nù aan regisseur en decorontwerper een subsidie ter beschikking om op
studiereis naar Indonesië te gaan.’
Minder beknopt wordt ingegaan op Jan Pietersz. Coen als Gouveneur-Ceneraal en
de politieke situatie in 1692 in Indië. Vervolgens wijst Brouwer parallellen tussen
het leven van Coen en Slauerhoff aan. Over hun kortdurende vaderschap zegt hij het
volgende: ‘Ook niet te veronachtzamen is het verband tussen Jan Pietersz. Coen en
het verlangen een kind te hebben. In het stuk wordt Coen een dochtertje geboren,
dat echter (volgens historische gegevens, niet in het stuk) na enkele weken sterft.
Ook het eerste kind van Coen is al spoedig gestorven. Het toeval wil dat Slauerhoff
eenzelfde lot is beschoren. Een drietal maanden na het verschijnen van Jan Pietersz.
Coen werd namelijk zijn eerste en enige zoon dood geboren. Daags voor de bevalling
was Slauerhoff zo blij dat het kind waarnaar hij zo vurig had verlangd spoedig zou
komen, dat hij met zijn vrouw de kamer ronddanste. Men kan zich indenken dat de
klap dan ook buitengewoon groot was.’
Brouwer geeft een citaat van Hendrik Scholte als voorbeeld van hoe het stuk in
1931 werd ontvangen. Het zou niet geschikt zijn voor opvoering en historische
onjuistheden bevatten. Maar erger nog, Slauerhoff benaderde Coen niet als een held,
maar bekeek hem van de menselijke kant, waarmee hij tegen de traditie van de
heldenverering indruisde. Dat werd hem kwalijk genomen. Ter Braak wordt genoemd
als enige die de benadering van Slauerhoff wel waardeerde. Hier volgt een citaat uit
Ter Braaks recensie in Forum van Jan Pietersz. Coen van Slauerhoff vergeleken met
Rembrandt van Theun de Vries, dat Brouwer jammer genoeg achterwege liet: ‘Veel
beter dan De Vries is Slauerhoff op de hoogte van het notenschrift; hij laat zich niet
imponeeren door Coen's uiterlijke geweldenaarsfiguur, maar volgt hem met de blik
van de wetenden kamerdienaar, die de vulgaire eigenschappen van zijn meester door
en door kent. Er wordt hier dus geen “groote” gestalte “opgezet”, zooals in den roman
van De Vries; neen, de groote gestalte ontstaat uit een reeks van vulgaire
bijzonderheden; juist door zijn vulgairiteit wordt Coen een persoonlijkheid van
afmetingen, juist door het ontbreken van iedere poging tot vaag idealiseeren en
romantisch verdoezelen slaagt Slauerhoff's held, waar De Vries faalt.’
Al met al een inleiding zonder wetenschappelijke pretentie. Er wordt over veel
informatie gegeven, maar op weinig dieper ingegaan. Op het totaal van twintig
bladzijden inleiding worden maar liefst acht bladzijden illustratie gegeven. Maar
voor diegene die geïnteresseerd is, geeft het genoeg aanknopingspunten tot verder
onderzoek. Het is een lezenswaardige inleiding bij een zeer lezenswaardig drama
over de held Coen die van zichzelf zegt: ‘Ik ben geen man en vader. Ik ben een oude
sul, een betichte sufferd, van binnen verrot en rondom door mijn eigen volk verrade.
Ik kan mij nog juist wreken voordat ik crepeer, en dat zal ik doen ook. Daar!’
Suzanne Holtzer
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Het literair klimaat 1970-1985 Onder redactie van Tom van Deel, Nicolaas
Matsier en Cyrille Offermans De Bezige Bij 301 bladzijden f 32,50
In een uitstekende bijdrage in Het literair klimaat 1970-1985 van Anthony Mertens
over de problemen en de probleemrelaties van de literatuurwetenschap komt hij tot
de volgende conclusie, vervat in een dilemma: ‘of ze aanvaardt een zwak
wetenschappelijk statuut en komt tot interessante inzichten of ze aanvaardt een streng
wetenschappelijk statuut en komt met weinig opmerkelijke maar wel goed gefundeerde
beweringen (...).’ Elders in dit nummer pleit J.J. Oversteegen voor een naast elkaar
bestaan van deze twee mogelijkheden.
Het dilemma van wetenschappelijkheid geldt uiteraard in sterkere mate de
literatuurkritiek. Dat is te zien aan het onder redactie van Tom van Deel, Nicolaas
Matsier en Cyrille Offermans tot stand gekomen Het literair klimaat. Het boek treedt
in de voetsporen van Het Literair Lustrum 1 en 2, die tezamen de jaren zestig onder
de loep nemen. Van Deel, Matsier en Offermans vinden er illustere voorgangers als
redacteur in terug: Fens, Oversteegen en Jessurun d'Oliveira. Het literair klimaat is
net als de delen Literair Lustrum, ofschoon het er slechts ten dele op lijkt, een poging
om via een verzameling beschouwingen een historisch overzicht te geven, een beeld
‘op een meer of minder essayerende wijze, van een aantal verschijnselen en
ontwikkelingen in vijftien jaar Nederlandse literatuur.’ Zoals in het voorwoord al
half wordt toegegeven monden de bijdragen niet zelden uit in orationes pro domo,
waaruit de spanning tussen wetenschap en kritiek, de helft van de auteurs van dit
boek is zelfs verbonden aan wetenschappelijke instituten, eens te meer blijkt.
Het boek opent met een overzicht van de stromingen in de Nederlandse literatuur
vanaf 1970 door Rob Schouten. Hij komt niet verder dan een etikettering op grond
van een indeling rond de tijdschriften Revisor (academisme), Raster (de
experimentelen) en Maatstaf (neo romantiek/realisme), die iedereen al kent en
onbevredigend is omdat zij meer een bedrijfseconomische verdeling van de literatuur
is dan een werkelijk literaire. Het voorstel van de wetenschapper Beekman, om een
indeling te maken op basis van poetica's, wordt door Schouten snel afgedaan en dat
is jammer. Een typerend voorbeeld van een wetenschapper die zijn kritiek bedrijft
zonder wetenschappelijk te willen zijn en bovendien criticus is zonder een schrijver
te zijn, is Jaap Goedegebuure. Het personalisme van Goedegebuure krijgt een geheel
nieuwe variant wanneer hij in zijn beschouwing De ware criticus is geen schrijver
spielerisch essayerend een denkmodel op touw zet waarbinnen critici kunnen worden
ingedeeld. ‘Nu deze minima moralia zijn afgehandeld’, zo redeneert hij, ‘kunnen we
ons wenden tot de Nederlandse literatuurkritiek, een terrein dat ik zou willen
verkavelen met behulp van een Vestdijk-achtig schema waarin de (verticale), as
vorm-inhoud de (horizontale) as criticus-schrijver snijdt.’ En iedere
literatuurwetenschapper is verbaasd over zoveel vindingrijkheid en scherpzinnigheid
maar moet vagelijk doch zeer bepaald denken aan de theorieën van M.H. Abrams,
die deze meer dan dertig jaar geleden opstelde in zijn The mirror and the lamp. In
ieder geval moet het schema duidelijk maken dat er maar twee zijn die het de
afgelopen vijftien jaar goed gedaan hebben: Peeters en hij, zij het dat hij relativeert
in de richting van de toenaderende Offermans.
Niet minder dan Goedegebuures polemiserend overzicht van de vaderlandse
kritikasterij is Van Deels bijdrage een verdediging van eigen voorkeuren. In De
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veronachtzaamden ergert Van Deel zich aan de onevenredige belangstelling voor
auteurs als Mulisch, Reve, Hermans en Wolkers boven Brakman, Krol, Alberts en
Romijn Meijer, om er een aantal te noemen. De voorkeuren van Van Deel verraden
zich in het ongenoemd blijven van auteurs als Nooteboom en Ritzerfeld, die toch
ook een respectabele staat van dienst hebben. In de bijdrage van Fens & Raat worden
Mulisch, Reve, Hermans en Wolkers verder van hun voetstuk gestoten. In bloemrijke
frasen wordt in het kort de ondergang van de grote vier geschetst. Alleen Mulisch
vindt volgens de scribenten sinds enige jaren weer waardering voor zijn werk. De
ontwikkeling in de poëzie staat volgens Kuijper diametraal tegenover die in het proza.
Van de jongeren van 1970 is er zijns inziens maar een de moeite waard voor een
nade-
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re bespreking: Kees Ouwens. In het vervolg van zijn artikel passeren alleen maar
namen die al in Literair Lustrum 1 en 2 de aandacht kregen: Kouwenaar, Faverey,
Kopland en Vroman. Het ongenoemd blijven van serieuze ‘jonge’ dichters als Kusters,
Jellema en Komrij (van welke laatste volstaan wordt met de mededeling dat hij jong
was in 1970) is een leuk raadsel.
Zonder twijfel erudiet is Offermans' Buiten alle verhoudingen. De essayistpur
sang opent er de aanval op de extremist in eigen gelederen: Sybren Polet. Offermans
maakt zich sterk in de plaats van Polets ‘liternatuur’, ‘die andere, duistere kant van
het schrijfwerk weer eens te benadrukken, die van de fantasie, de creativiteit, de
improvisatie’. Polet publiceerde in 1978 een bloemlezing ‘uit het nederlandse
experimenterende proza’ onder de titel Ander Proza en schreef er een gelijkluidende
inleiding bij. In weerwil van Polets bagatelliserend epitheton wil Offermans toch
maar weer van experimenteel proza spreken. Die term krijgt dan gaandeweg een
invulling. ‘Wars van alle kunstenaarsaanstellerij proberen zij de meest voor de
handliggende, maar niettemin vreemde, opake, vaak ook dreigend afstotelijke
werkelijkheid te doordringen en vorm te geven, ongeveer zoals het kind dat op het
strand door grachten beschermde zandkastelen bouwt - die zee moet even in goede
banen geleid - zonder de illusie dat die er de volgende dag nog staat.’ Met die invulling
komt hij, verrassend genoeg, heel dicht in de buurt van Ter Braaks
vorm-als-nomadische-behuizing theorie. En het is juist diens generatie (met hij en
Du Perron aan het hoofd) die er, het is al meer verkondigd, voor gezorgd heeft volgens
Offermans, dat het experimentele proza na de tweede wereldoorlog niet doorbrak.
Nieuwe items zijn er, voorzover het gerechtvaardigd is ze te vergelijken met het
Literair Lustrum, heel wat. In Het literair klimaat een kop-noch-staart stuk van A.H.
den Boef over de uiteenlopende debuten in de beschreven periode. Verder een
bemiddelende verhandeling van Diny Schouten over het fenomeen van de
Vrouwenliteratuur, waarbij ze zich afvraagt of men van een separate stroming mag
spreken. Volgt een bijdrage over de toneelschrijfkunst van Hans van den Berg. In
1973 schreef Stroman een alarmerend boek over dit genre: De Nederlandse
toneelschrijfkunst, met als ondertitel ‘Poging tot verklaring van een gemis’. Van den
Bergs De vervulling van een gemis alludeert op die ondertitel en signaleert een
opgaande lijn nadat de toneelschrijfkunst begin jaren zeventig zowat doodgebloed
leek. ‘Nieuw’ is eveneens een stuk over vertalingen. J.F. Vogelaar maakt in een
helder en pregnant betoog duidelijk dat een literatuur, die verstoken blijft van een
consequente uitgeverspolitiek inzake vertalingen wel provinciaal moet blijven. Hij
toont zich gematigd optimistisch maar wat er moet komen is een ‘heroriëntatie in
het vertaalbeleid van uitgeverijen, een echt beleid inzake besprekingen van vertalingen
en nieuwe buitenlandse literatuur, en onderwijs in algemene literatuur naast het
taalonderricht’. Zelfs is er een aparte bijdrage over kinderliteratuur. Aukje Holtrop
ziet zowel technisch als thematisch geen onderscheid met volwassenenliteratuur en
vindt dan ook dat de kinderliteratuur een volwaardige plaats verdient. Nicolaas
Matsier tenslotte heeft het in zijn Muiters tegen het etmaal over de verloedering van
de column, iets wat Kruithof ten aanzien van het essay twee artikels verderop ook
meent waar te nemen. Volgens hem is dat juist te wijten aan het voor essayistisch
doorgaan van allerlei genres als de column. ‘De verwarring is door enkele bekroningen
in de hand gewerkt waaronder uiteraard die van Hugo Brandt Cortius de kroon spant’.
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Op nog een onderdeel is Het literair klimaat afwijkend van de Literaire Lustrums.
Niet langer is de Vlaamse literatuur bij die der Nederlandse geïncorporeerd. Schouten
wijdt er in zijn overzicht geen regel aan en De Wispelaere draagt precies het probleem
aan dat ik ervoer bij het lezen van deze bundel. Hij merkt op dat de Vlaamse literatuur
naar de achtergrond verschoven is. Het literair klimaat besluit met drie (van de
zeventien!) beschouwingen van en over de Vlamingen. Samen met het overzicht van
De Wispelaere wordt het verdomhoekje in mineur volgeschreven door Gerits (proza)
en Brems (poëzie).
Al met al geeft dit historisch overzicht een wat warrig beeld van het literaire
klimaat. Veel blijft in nevelen gehuld. Zo lijken er verschillende maatstaven te zijn
gehanteerd bij de indeling en het kiezen van de onderwerpen. Toch is het inderdaad
ook ‘een aardig en nuttig boek (...) Dat er nog niet was’, en dat zeker voor de
modernisten onder Neerlandici, om met Friesendorp (eerder in VOOYS) te spreken,
een verplicht nummer in de academische rugzak zou moeten vormen.
Peter Nijssen
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Het laboratorium van de criticus
Manuel van Loggem Insekten in plastic Uitg. Heeffer, Bergen op Zoom
4de herziene druk, 76 blz. f 34,95
In 1952 werd het boekenweekgeschenk geschreven door Manuel van Loggem. De
titel van zijn novelle was Insekten in plastic. Op de middelbare school werd ons het
boek aangeprezen als ‘een meesterwerkje’. Nu hadden wij, door ervaring wijs
geworden, niet veel fiducie in een dergelijke kwalificering. Al snel hadden we door
gekregen dat ons allerlei boeken om bepaalde redenen nooit werden aangeraden,
hoewel die ontegenzeggelijk tot de literatuur behoorden. Er was altijd wel een
verborgen reden om ons niet aan te moedigen de een of andere schrijver te lezen:
Mulisch (communist), Reve (homofiel), Wolkers (schuttingwoorden), enzovoorts.
Dus als die Manuel van Loggem ons werd aangeraden, kon het niet veel voorstellen.
Dat boek lazen we daarom niet, en de drie andere auteurs natuurlijk juist wel.
Door een toevallige omstandigheid las ik Insekten in plastic later echter toch, in
de vorm van een geleend exemplaar, en ik waardeerde het zeer. Ik besloot het zelf
aan te schaffen, maar het bleek nergens meer te koop. Ook van Manuel van Loggem
hoorde ik weinig meer. De schrijver van het ‘meesterwerkje’ werd nergens meer
genoemd, of vermeld. Hij leek Vergeten, opgelost.
Enige tijd geleden beleefde de novelle een heruitgave, in de vorm van de vierde
herziene druk. Deze vierde druk is verschenen bij uitgeverij Heeffer in Bergen op
Zoom. Nu behoort Heeffer tot het respectabele circuit van de kleine uitgeverijen,
een term die niet erg gelukkig is, omdat er heel vaak de negatieve associatie
‘minimaal’ aan verbonden is. Maar de bij Heeffer uitgegeven boeken zijn verre van
minimaal. Keurig ingebonden in linnen, met titel in goud. Het gevolg is echter wel
dat het boek nogal duur uitvalt op die manier, om niet te zeggen gepeperd.
Waar gaat het verhaal over? Een criticus heeft over een schilderij een uitgesproken
mening; hij vindt het lelijk. Niet alleen gevoelsmatig, maar ook verstandelijk: de
criticus kan duidelijk motiveren waarom hij het schilderij afstotend vindt. Vervolgens
wordt hij gedurende lange tijd met het schilderij opgesloten in een hagelwitte kamer
waarin dag en nacht het licht blijft branden. Na verloop van tijd blijkt hij langzaam
van gedachte te veranderen. Uiteindelijk vindt hij het schilderij mooi, schitterend
zelfs. Hij is bereid dat vervolgens schriftelijk te bevestigen.
Op zich is het verhaalgegeven erg aardig. Op grond waarvan vormen wij ons een
gevoelsmatig en verstandelijk oordeel over een kunstwerk, en onder invloed van
welke factoren kunnen we (gedwongen worden) onze mening (te) herzien? Dat alleen
al is stof voor een complete roman. En dan natuurlijk de vraag welk maatschappelijk
systeem z'n kunstcritici opsluit totdat ze hun mening herzien hebben? En wat is het
doel van kunst in een dergelijke maatschappij? Dat zijn volgens mij de vragen waarop
je, gegeven dit plot, althans het begin van een antwoord verwacht.
Nu ik het boek na jaren opnieuw gelezen heb, kan ik me toch niet aan de indruk
onttrekken, dat de compositie erg dun is. Het blijft allemaal wat te schimmig. Hoewel
het grootste gedeelte van de novelle zich tracht te verplaatsen in de denkwereld van
de hoofdpersoon, worden we toch niet veel wijzer wat betreft zijn psychologische
ontwikkeling. Het enige dat duidelijk wordt, is dat hij uiteindelijk murw wordt, maar
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dat lijkt eerder het gevolg van de eenzame opsluiting, en dat er vervolgens een soort
helderheid in zijn denken optreedt, waarna hij alles, ook het aanvankelijk verguisde
schilderij, in een ander licht ziet.
Over het soort wereld en het totalitaire systeem waar men gewoon is kunstcritici
op te sluiten met het te bewonderen kunstwerk, horen we te weinig. Buiten de vier
muren heerst ‘het stelsel’, dat alles bestiert en zijn dictatoriale macht uitoefent, maar we horen niet echt hoe het werkt en wat het doel is waarnaar het streeft.
Er wordt ons niet veel meer over verteld dan ‘Het stelsel is goed en kan ons allen
gelukkig maken. Maar daarvoor is het nodig dat wij het allen aanvaarden. Daarom
ben jij hier. Omdat jij anderen gelukkig kunt maken.’ (p. 28). Niet bepaald een scherp
kijkje in een al dan niet denkbeeldig staatsbestel, zo moet de conclusie luiden.
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Als ik de drukgeschiedenis van de novelle nogmaals bekijk, dan valt me nog iets
anders op. Insekten in plastic verscheen kort na 1984. Waarom werd Insecten in
plastic, dat toch opvallend veel gemeen heeft met het tweede deel van 1984, nooit
gezien als een flauw aftreksel van de grote literaire broer? Dat er sprake is van
beïnvloeding kan nauwelijks ontkend worden. Toch zijn opmerkingen van die aard
nooit gemaakt, voor zover ik heb kunnen nagaan.
Hoe komt het dat ik indertijd een ander oordeel over Insecten in plastic had dan ik
nu, bij nader inzien, heb? Was dat niet precies waar de novelle over gaat? Niet
helemaal. Ik heb in de tussenliggende tijd het boek juist niet binnen bereik gehad,
en bovendien is mijn oordeel de andere kant op veranderd; van ‘goed’ naar ‘niet
overtuigend’.
Het is misschien de tijdgeest geweest. Jaren later is vaak een veel beter oordeel
mogelijk over een werk dan op of vlak na het moment van verschijnen. Een kwestie
van bezinken.
Ik heb mijn best gedaan de novelle ‘geslaagd’ te noemen, maar het is me niet
gelukt. Misschien dat als men mij enige maanden met dit boek in een witte kamer
zou opsluiten, ik mijn mening zou herzien ...
Manuel van Loggem zelf heeft ook zo z'n twijfels. Op pagina 31 lezen we: ‘Ik liep
al enige tijd rond met het denkbeeld een boek te schrijven (...) Het zou nooit een
meesterwerk kunnen worden, en waarom zou ik de wereld dan belasten met mijn
middelmatigheid?’ Tja... Het is natuurlijk niet toegestaan romanpersonage en auteur
aan elkaar gelijk te stellen. Maar het staat er wel erg kernachtig.
Kees-Jan Backhuys

Utrechts literair Café
Op zondag 12 October aanstaande zal H.C. ten Berge (geb. 1938), dichter, prozaïst,
verzamelaar van mythen en legenden, en medewerker van het tijdschrift Raster, te
gast zijn in het Utrechts literair Café. Ten Berge geldt als een van de meest
vooraanstaande experimentele, geëngageerde Nederlandse schrijvers, die in zijn werk
een ontmoetingsplaats heeft gecreëerd voor elementen uit zo verschillende culturen
als die der eskimo's en inca's. Zijn bundels, waarvan De beren van Churchill (1978)
en de Texaanse elegieën het meest bekend zijn, hebben steeds gunstige tot zeer
gunstige kritieken gehad. Ten Berge geniet ook bekendheid als essayist en vertaler
van onder andere Cantos van Ezra Pound.
Over zijn werk, en met name over zijn nieuw verschenen roman Het geheim van
een opgewekt humeur zal Ten Berge geïnterviewd worden door Maarten van Buuren,
die met zijn Revisor-essay over Ten Berge's Texaanse Elegieën uit 1983 (herdrukt
in Van Buurens essaybundel Ongebaande wegen) getoond heeft goed in het werk
van de dichter thuis te zijn. Van Buuren is wetenschappelijk medewerker van het
Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Nijmegen en
recensent van De Groene. Daarnaast is hij redacteur van De Revisor.
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Op zondag 23 november is Walter van den Broeck te gast in het Utrechts Literair
Café. Van den Broeck (geb. 1941) is een schrijver die zijn eigen, ooit spottend geuite
belofte dat hij ‘Vlaanderens meestbelovende literator’ zou zijn, aan het inlossen met
een gestaag groeiende stapel toneel- en romanwerk van uitstekende kwaliteit. Zijn
toneelstukken, en met name het sociaal-kritische Groenten uit Balen (1972) oogstten
veel succes, en een kieskeurig man als Jeroen Brouwers betitelde twee van Walter
van den Broecks romans, te weten Aantekeningen van een stambewaarder en Brief
aan Boudewijn (respectievelijk uit 1977 en 1980) als ‘meesterwerken’. Met Brief
aan Boudewijn, geschreven ter gelegenheid van de viering van 150 jaar België, en
een poging om de koning bij een fictieve rondleiding door het Olen uit Van den
Broecks jeugd een andere kijk op zijn vaderland te geven, brak de schrijver ook
boven de grote rivieren definitief door.
Zijn meest recente titel is Het beleg van Laken, het eveneens fictieve verslag van
het tegenbezoek van de auteur aan zijn geliefde vorst.
Walter van den Broeck zal geïnterviewd worden door Ed van Eeden, literair
medewerker van het Utrechts Nieuwsblad.
Als gewoonlijk vinden deze literaire ontmoetingen plaats in de zaal boven Zeezicht,
aan de Nobelstraat 2 te Utrecht. Aanvang 14.30 uur, slot ca. 16.30 uur. Toegangsprijs
f 5,-
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Iets over ambiguiteit in de opbouw van -ij/-erij woorden
A. Kooyman
In de literatuur over de morfologie van affixen wordt op bepaalde plaatsen melding
gemaakt van syntactische ambiguiteit van sommige afleidingen. Ariane van Santen
noemt in navolging van Schultink (1962), p. 90 deze voorbeelden:
(1) zoutig
vettig
spitsig
Zij stelt, dat in de genoemde woorden niet uit te maken is, of het woord nu van een
adjectief of van een nomen is afgeleid.
Een verschijnsel dat echter niet de aandacht heeft getrokken, is dat sommige
woorden, waarbij sec genomen niet uit te maken is of het woord van een bepaald
grondwoord met een bepaalde syntactische categorie afgeleid is, dan wel van een
ander grondwoord met een andere syntactische categorie, twee betekenissen krijgen:
éen die duidelijk afgeleid is van de ene vorm en de ene syntactische categorie, en
éen die duidelijk afgeleid is van de andere vorm en de andere syntactische categorie.
Een dergelijk fenomeen doet zich voor bij het woord bakkerij. Dit woord is qua
opbouw dubbelzinnig: het is voorstelbaar als een afleiding van de verbale stam bakV
gevolgd door het suffix -erij, maar ook als afleiding van bakkerN, gevolgd door het
suffix -ij, Het suffix -erij (en nevenvormen) vormt met verbale stammen nomina
actionis (zelfstandige naamwoorden die een handeling uitdrukken) en nomina
professionis (nomina die een vak-handeling uitdrukken) en zo krijgt het woord
bakkerij de betekenis
(2) -1- het bakken
-2- het bakken als vak
Het suffix -ij (en nevenvormen) vormt afleidingen op basis van nomina, waarvan
éen van de betekenissen is ‘X-ij’ = ‘bedrijfsgebouw van een X’. Zo wordt de betekenis
van het woord bakkerij dus ook
(2') -3- bedrijfsgebouw van een bakker
Een tweede voorbeeld is het woord brouwerij. Ook dit is van een verbale stam bouwV
afgeleid, als ook van het nomen bouwerN. En dat komt in de betekenissen van deze
vorm
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tot uiting. Zo betekent bouwerij
(3) -1- het bouwen
-2- het bouwen als vak
Een duidelijke verbale afleiding. Maar het woord betekent ook volgens de
betekenisregels van het suffix -ij bij nominale grondwoorden
(3') -3- woning van een bouwer (= boer)
Zo wordt wederom de dubbelzinnigheid van het woord op morfologisch gebied in
de betekenis teruggevonden.
Deze dubbelzinnigheden zijn te wijten aan het feit, dat een woord op -erij te
beschouwen is als XV-erN-ijN en als XN-erijN. Maar een voorbeeld van pure
syntactische dubbezinnigheid is het woord melkerij. Dit is opgebouwd uit melk en
het suffix -erij, maar is het element melk nu een verbale stam van het werkwoord
melken of van het nomen melk? Naar de verschillende betekenissen te oordelen is
beide het geval: de eerste twee betekenissen die Van Dale8 vermeldt zijn verbaal
(4) -1- het melken als vak
-2- ruimte in een bedrijf waar men melkt
De derde betekenis van het woord is echter duidelijk met het nomen melk verbonden
en niet met het verbum melken
(4') -3- fabriek waar melk verwerkt wordt.1
Met name het derde voorbeeld is een illustratie van de stelling, dat het suffix
categorie-bepalend is: of het woord nu van een verbale stam of een nomen is afgeleid,
het afgeleide woord is een nomen.*

Genoemde literatuur
Van Santen, A., De morfologie van het Nederlands, Dordrecht, 1985 (1985)
Schultink, H., De morfologische valentie van het ongelede adjectief in het
Nederlands, (1962) Den Haag, reprint Utrecht, 1980.

Eindnoten:
1 Zie voor de genoemde betekenissen van de betekenissen van de suffixen -ij/-erij: Kooyman
(1986), De suffixen -ij en -erij: vormen, betekenis en hun ontwikkeling, doctoraal scriptie Utrecht,
1986.
* Mijn dank geldt, als immer, drs. Kees-Jan Backhuys
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Utrechts dagboek
H.J. Doeksen
Zaterdag, 30 augustus
Gisteren de introduktiedag van de dagstudenten. Elk half uur een nieuwe groep, van
9.15 tot 13.15. Nieuwe gezichten, nieuwe mensen; Hadewych, Janita, Kiki, Willem.
75% meisjes, 25% jongens. Emancipatie? Wie weet. Weg- en waterbouw is een
krimpfaculteit geworden. Bedrijfskunde heeft aanzienlijk minder studenten. Meisjes
beginnen muzisch, maar op een dag dicht Johanna Brinkers het gat in de dijken.
Zo'n eerste dag zijn de studenten ondefinieerbaar verschillend. Langzamerhand
krijgen ze lijn en kleur. In december moet het zo ver zijn. Een breekweek doet wat
dat betreft wonderen.
Vandaag de introduktie van de avondstudenten. Dertig worden verwacht om
ongeveer 9.30 in De Vooys. Er komen er 24. Anderen komen later, werken zaterdags
of hebben geen oppas.
Voor het eerst zo'n introduktiedag op grote schaal met een toespraak van een
C.v.B. lid. Avondstudenten, een nieuwe bron waaruit de universiteit hoopt te putten.
Gezamelijk gingen we, de neerlandici, erheen. Gezamelijk weer terug. Via Trans II
naar De Vooys. Beatrijs, Piet, Charlotte. 35% mannen, 65% vrouwen: huismoeders,
een journalist, docenten, werkzoekenden, omscholers. Om één uur hielden we het
voor gezi en. Een gezellige ochtend met een leuke ‘groep’, want een groep was het
al gauw zonder simulatie-of andere spelen. Na enen was er nog tijd genoeg om een
Afrikaanse neef af te halen van de airbus, boodschappen te doen, etc.

Zondag, 31 augustus
Een privé dag. Opruimen, vooral de kasten, waar katten op verborgen plaatsen
‘blijde boodschappen’ achterlieten. De dozen moeten nu wel leeg. Als beloning de
Uitmarkt. Ik had me een soort middeleeuwse markt met kraampjes voorgesteld, waar
‘glimpen’ van het toneelgebeuren '86-'87 te zien zouden zijn. Niets van dat alles.
Een constante stroom mensen schuifelend langs kramen met folders, in de verte een
luid tromgeroffel. Zo snel mogelijk afgehaakt.
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Maandag, 1 september
De speculaties zijn niet van de lucht na de ‘verrassende’ brief van Deetman. Zo snel
mogelijk de afgestudeerden van '86 screenen. Mariska maakt een overzicht. De
telefoon rinkelt zo vaak, dat we echt niet samen kunnen werken. Vragen over cijfers
van versanalyse, van middeleeuwen. Nu wel niet helemaal een kwestie van leven en
dood, maar wel erg belangrijk gezien de korte studieduur, de hoge collegegelden.
Terugbellen om 5 uur, met de hoop dat de cijfers er dan zijn. Telefoontjes van mensen
met de vraag in het kort te vertellen wat de studie Nederlands inhoudt, vragen van
(te) late inschrijvers over het rooster, de gang van zaken. En dan, verfrissend, een
vraag over een eenvoudige taalkundige kwestie - uit de maatschappij. Er is zélfs een
weddenschap op kantoor over afgesloten.
Intussen wordt er ontelbare malen op de deur geklopt: ‘kan ik u even spreken?’ de afdeling taalkunde komt de groepsindeling van het tweede jaar vragen - Alex te
hulp geroepen. Samen stellen we de lijst van syntaxis op. Niet iedereen heeft zich
opgegeven voor het komende studiejaar. Intussen zwoegt Mariska. Ze belt de
afgestudeerden. Om 5 uur weer de telefoons over de cijfers. Sommigen gerustgesteld,
anderen moeten teleurstellen. 's Avonds afgestudeerden gebeld. Verassend veel
mensen hebben werk gevonden.

Dinsdag, 2 september
Het lijkt een rustige dag te worden. Nu nog de cijfers van middeleeuwen en we weten
hoe het ervoor staat. Groepsindeling van middeleeuwen maken en overzicht van de
afgestudeerden.
Het leven is vol verrassingen! Een niet aflatende stroom van studenten schijnt mij
deze dag nodig te hebben. Mensen die gezakt zijn voor de tweede keer; meestal is er
een oplossing, soms niet. Niet de gemakkelijkste gesprekken. Voor de laatste SOL insluizers is er een nieuwe regeling gemaakt. Het is kort dag: uitleggen, plannen,
afwegen, halen ze het voor '88. Intussen rinkelt de telefoon 35 keer op die dag. Met
dezelfde vragen en verzoeken als de vorige dagen. Geen vragen ‘uit de maatschappij’.
Dat geeft anders zo'n idee van ‘maatschappelijke relevantie’. Net vóór vijf uur komen
de cijfers van middeleeuwen binnen. Joop verwerkt ze razend snel, zodat ik 's avonds
de deeltijdstudenten (groep 1B) kan meedelen of ze geslaagd of gezakt zijn.
Diplomauitreiking komt later. Gauw naar Ouderkerk en dan snel naar Nieuwegein
bij een student thuis. Die nieuwbouwwijken zijn prachtig en rustig, maar voor een
automobilist een immense doolhof. Eindelijk om 9.30 arriveer ik; 16 van de 18
geslaagd. Knap werk naast een dagtaak.

Vooys. Jaargang 5

44

Woensdag, 3 september
In de stromende regen naar Kromme Nieuwe Gracht 29 om 12 studenten Algemene
Letteren bij aarzelingen omtrent de keuze te helpen. Zoveel aanlokkelijke
aanbiedingen daaruit slechts een keuze van twee maken. Ze willen zoveel tegelijk, wie niet! Om 13.15 snel naar De Vooys, waar de ‘polikliniek’ weer vol zit. Misschien
toch eens in een witte jas spreekuur houden, dan wordt het wachten meer acceptabel.

Donderdag, 4 september
De administratie draait op volle toeren. Bullen worden getikt, cijferlijsten gemaakt.
Het ziet er goed uit, 54 geslaagd. Er zijn geweldige prestaties geleverd: 10
herkansingen, 9 gehaald.
Het wordt eentonig: spreekuur, telefoons, maar ook een vergadering op het
faculteitsbureau over de deeltijdstudie. Deeltijdstudie niet opheffen, zeker niet, tenzij
met de faculteit. Wel uitbreiden, zodat de keuzemogelijkheden groter worden. Snel
terug naar De Vooys om alle gegevens bij elkaar te graaien voor de voorbereiding
van de speeches. 's Avonds bellen om de laatste afgestudeerden te traceren.

Vrijdag, 5 september
Spoedgevallen. Bureau Inschrijving accepteert een diploma niet, via bureau inpassing
alles geregeld, een omzwaaier snel geplaatst.
De propadeusevergadering was snel afgelopen door de uitstekende voorbereiding
van het secretariaat. 's Middags de uitreiking; zeer volle zaal, gezellige sfeer,
oogstfeest.
Maandag begint het ‘nieuwe jaar’.
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De voorbode
vier
oktober 'zesentachtig
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De voorbode gaat zijn tweede jaar in. Zochten wij vorig jaar de polemiek, door een
pamflet en de reacties daarop te publiceren, dit jaar willen wij invulling geven aan
de ideeen in de vorm van primair werk. Door de sterk wisselende lengte van de
bijdragen zal De voorbode in deze jaargang ook minder constant zijn wat omvang
betreft.
Vanzelfsprekend is de discussie door ons niet gesloten verklaard. Evenmin sluiten
wij ons af voor literaire inbreng van buitenaf. Polemische dan wel litaraire bijdragen
kunnen worden toegezonden aan het secretariaat van de Academie voor letterkunst,
als vanouds: Queridostraat 9, 3532 EA Utrecht. Daar kunnen ook losse exemplaren
van het pamflet worden aangevraagd.
Kees-Jan Backhuys
Peter Nijssen
Marten Roorda
Robert van 't Wout
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Akte
Het was bij twaalven toen de heer G. zijn woning verliet, op weg naar zijn werk.
Nog maar net had hij de deur geopend of een prop papier trof hem op het hoofd. Op
de straat was niets bijzonders te zien dat als oorzaak kon worden beschouwd. Het
leek alsof het voorwerp eenvoudig uit de lucht was komen vallen. De heer G. draaide
zich om en liep verder, nadat hij de prop had opgeraapt. Al wandelend las hij de tekst
op het gekreukte papier. Het was een adres dat er stond, met de pen geschreven, aan
een straat in dezelfde stad. G. borg het papier op in zijn aktentas.
Geel is de naam, sprak de man, van wie het opviel dat hij geen kleren droeg.
Vreemd, dacht G., maar zo te zien maakt dat niet veel uit. Kom toch binnen, zei de
man, zo staat u er ook maar te staan. De heer G. kwam in een kamer waarvan vloer,
wanden en plafond wit waren en glad. Geen voorwerp bevond zich in de ruimte.
Kijk, zei de man, mijn standpunt is altijd geweest, dat ruimte het mooiste meubelstuk
is, dus zodoende. Kijk eens goed naar de muren, valt u dan niets bijzonders op? G.
keek naar de witte vlakken, zonder dat hij iets zag. U bent zeker blind, zei de naakte
man, want in deze muren zitten duidelijk geen ramen.
Toen de heer G. om zich heen keek, zag hij geen ramen. Toch leek de kamer
verlicht, hoewel daarvoor geen bron zichtbaar was. Alles goed en wel, zei G. tegen
de man, maar wat doet u dan met eten en slapen? O, zei de ander, dat doe ik gewoon
buiten de deur, wat dacht je wat. De man zweeg en staarde lange tijd in de verte.
Alsof hij tegen zichzelf sprak, zei hij: wist u dat ik kon toveren? Dan zei ik dus een
spreuk en dan werd alles anders. Ziet u de hoeken van de kamer? De heer G. zag ze
niet. Die hoeken verdwijnen als ik de spreuk zeg, en dan is de kamer een bol
geworden. Eén, twee, abracadabra.
De man sprak de woorden alsof hij dat al vele malen had gedaan, op vlakke,
verveelde toon. Opeens leefde hij op. Maar u heeft nog niet alles gezien, zei hij, als
u recht vooruit loopt, komt u bij de trap die naar de kelder leidt. Daar valt nog wel
wat te zien, al is hij dan leeg. Het laatste woord werd zo luid gezegd, dat het een
poosje bleef galmen in de ruimte. De heer G. liet de man waar hij was en liep recht
vooruit, zonder dat hij enig wit vlak kon waarnemen. Het licht in de kamer werd
steeds feller - zo fel, tenslotte, dat G. tijdens het lopen de ogen moest sluiten, want
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het licht deed hem pijn. Om nergens tegenaan te stoten, stak hij de armen tastend
voor zich uit. Schuifelend ging hij verder, de aktentas veilig onder zijn oksel.
De eerste minuten verwachtte hij elk moment op de kelder te stuiten, maar daarna
slofte hij vermoeid voort, onzeker van zijn evenwicht en de rechte lijn. Na vele uren
viel hij opeens naar voren, zodat hij zijn tas verloor. Onder zijn voeten voelde hij de
treden van een trap. Toen hij eenmaal beneden was, opende de heer G. zijn ogen.
Naast zich vond hij zijn aktentas. Terwijl hij deze opraapte, zag hij, dat hij zich in
de kelder van zijn eigen woning bevond; er was geen vergissing mogelijk. Moe van
zijn wandeling ging hij naar zijn slaapkamer op de bovenverdieping en viel in een
diepe slaap.
De volgende ochtend wist G. niets anders, dan dat hij zeer onrustig had geslapen.
Naast zijn bed vond hij de aktentas al klaar staan voor zijn werk. Voor de zekerheid
keek G., zoals altijd, nog even na of de juiste papieren in de tas zaten. Tussen de
zakelijke stukken vond hij een papier dat hem onbekend voorkwam, alsof het er door
een ander bij was gedaan. Ongelovig keek G. naar het adres dat op het vel stond
geschreven. Onbegrijpelijk, sprak hij tegen zichzelf. Hij maakte van het papier een
prop en wierp die door het nog openstaande raam.
Marten Roorda
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onberekenbaar
...en als er dan toch iets mocht gebeuren, komt u ermee terug, en dan ruilen we hem
om voor een nieuwe. dat is onze ‘geen gezeur garantie', - levenslang.’ haar stem
klonk nog na in zijn oren nu hij buiten stond in de dichte mist.
hoe lang had hij ervoor gespaard? hij wist het niet precies meer. erg lang, dat wel.
maanden lang had die rekenmachine hem verleidelijk aangestaard door het glas van
de etalage van ‘incubus’, de winkel die hij zojuist verlaten had. onbereikbaar had hij
daar gelegen achter de ruit, als op de bodem van een glasheldere vijver.
hij liep bij de winkel vandaan in de richting van de brug vanwaar hij was gekomen.
vreemd, die mist. voordat hij de winkel inging, was de lucht glashelder geweest, en
de straat rumoerig druk, zo dacht hij zich te herinneren. nu was het dreigend stil op
straat. was het wel mist? de dikke wolken hadden vaag de lucht van smeulend vuur.
zou er ergens brand zijn?
het meisje in de winkel was de verleidelijkheid zelve. hij had zelden een zo mooie
vrouw gezien. ze had hem gedemonstreerd wat hij al wist: ze had de rekenmachine
tegen de grond gegooid, en er met haar vlijmscherpe naaldhakken op getrapt dat het
knapte, - er met een hamer op geslagen tot hij dacht dat hij de vonken eraf zag spatten,
- het apparaat in een bak water ondergedompeld, - geprobeerd het mesdunne
machientje over de rand van de toonbank om te buigen. het bleek alle beproevingen
glansrijk te hebben doorstaan. ze had hem het technisch wonder in handen gedrukt.
‘als nieuw, ziet u wel. geen krasje.’ hij bekeek de calculator waaraan niet te zien dat
er zojuist nog erg ruw mee omgesprongen was. fonkelend lag het in zijn hand. eerst
nu viel hem de merknaam ‘delogo’ op. ‘onverwoestbaar, meneer. dit type is slagvast,
krasvrij, onbreekbaar en flinterdun. en nooit meer batterijen. het werkt al bij het
schemerigste licht.’ hij wist het. hij gloeide. hij had betaald. de machine was van
hem.
zijn voetstappen klonken hol op de brug. de rokerige mist, die rond de huizen hing,
dempte het licht van de straatlantaarns. alleen het woord ‘incubus’ dat in vlammend
rood neonlicht boven de winkel achter hem stond geschreven, sneed als een mes
door de nevels. de walmende mist creeerde een vreemde witte schemering die overliep
in rood rond de letters.

Vooys. Jaargang 5

*6
hij stond nu middenop de brug. vanwaar hij zich nu bevond, kon hij links en rechts
van zich de brugleuningen niet eens meer zien. de brug leek een eiland in het niets.
een houten vlot op een onafzienbare zee. buiten de versluierde straatlantaarns en het
vuurrode neonlicht drong niets door tot waar hij nu stond. onder zijn voeten het
houten wegdek van de brug, en daaronder klonk - onzichtbaar klotsend - het water.
hij kon haast niet wachten de rekenmachine die zich in zijn binnenzak bevond te
bekijken. waar hij nu stond kon het geen kwaad. de brug was meters breed, en verkeer
kwam hier niet. waar hij nu was, waren alleen voetgangers toegestaan. hij pakte de
calculator uit zijn binnenzak, en bekeek het flonkerende wonder van techniek. het
woord ‘delogo’ vormde het enige relief in het glinsterende dunne plaatje. eindelijk
was het dan van hem. zijn hart bonsde in zijn keel...
alles wat wij liefhebben, pakken wij voorzichtig beet.
toen hij het apparaat plotseling uit zijn handen liet vallen, schrok hij even; heel
even maar. de calculator was immers ‘slagvast’. ‘krasvrij’ en ‘onbreekbaar’. o ja, en
ook ‘flinterdun’.
de rekenmachine was inderdaad dun, - zeer dun... zo dun zelfs, dat hij glipte, tussen
de toch heus wel dicht opeengespijkerde planken van de brug door, en viel naar het
wachtende water, dat het met een kalm plopje opnam, daarna op zijn dwarrelende
val ongetwijfeld nog even honende kille vonken kaatsend, om vervolgens te
verdwijnen in de afgrondelijke onbereikbaarheid vanwaar geen mensenhand hem
ooit zou kunnen terughalen...
Kees-Jan Backhuys
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[Nummer 2]
Brandaan in Amerika
W.P. Gerritsen
Nadat in de afgelopen zomermaanden meer dan 8000 bezoekers de tentoonstelling
‘Brandaan, de Ierse Odysseus’ in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent hadden
bekeken, is de expositie in navolging van haar titelheld op reis gegaan. De eerste
pleisterplaatsen waren het Museon in Den Haag, waar omstreeks 21000 bezoekers
werden geteld, en het museum Werf 't Kromhout in Amsterdam. Van 9 januari tot
en met 7 februari zal de Groningse universiteitsbibliotheek de expositie gastvrijheid
verlenen; vervolgens voert de reis langs Arnhem en Enschedé, en vandaar wellicht
naar Terschelling en Brugge. De leden van de Werkgroep Brandaantentoonstelling,
vijftien studenten en docenten van de sectie Middelnederlandse Letterkunde die de
expositie in samenwerking met de staven van het Catharijneconvent en het Museon
hebben ontworpen en ingericht, voelen zich nu enigszins als de monniken in
Brandaans klooster, die negen jaar op de terugkeer van hun abt moesten wachten.
Met dit verschil dat wij nu en dan berichten over Brandaans lotgevallen ontvangen.
Merkwaardig genoeg zijn die berichten voor een deel afkomstig uit Amerika. Zo
bevatte het Ottawase dagblad The Citizen van 28 augustus een uitvoerig artikel over
de Utrechtse Brandaantentoonstelling, onder de pakkende kop Dutch Exhibition
Revives Legend Irish Monks Beat Everyone To America, terwijl krantelezers te
Parkersburg. West Virginia, in hun plaatselijke orgaan naast het overige wereldnieuws
de mededeling Irish Monks May Have Been First To Reach New World aantroffen.
Het bewuste artikel was geillustreerd met een kaartje van de noordelijke Atlantische
Oceaan waarop de vroeg-middeleeuwse ‘Stepping Stone Route’ van Ierland via de
Faeröer en IJsland naar Newfoundland met forse pijlen was aangegeven. Een kadertje
meldde dat de ‘exhibition currently touring Dutch cities, explores the mysterious
legend of a 6th century Irish monk and saint named Brendan, whose voyage to a
“paradise across the ocean” could have been the original European discovery of
America’.
De publikaties in de Amerikaanse dagbladpers deden verscheidene lezers in de
pen klimmen. Een heer in Miami, Florida, verzocht om onmiddellijke toezending
van een litteratuurlijst over Brandaan, eraan toevoegend ‘I would prefer books of a
factual nature (such as historical and geographical books)’. Een andere heer, die
zichzelf aanduidde als ‘an avid rock hunter’, zond een onduidelijke foto van een
rotsblok vol inkepingen, die in een bijgaand artikel werden geïdentificeerd als
ogham-schrift, de Keltische tegenhanger van de Germaanse runen. ‘It is known’, zo
betoogde de schrijver, ‘that an Irish monk called St. Brendan, established as a real
person, went on sailing expeditions. He was an abbot, and it is quite possible that he
sailed as far as the coast of North America’.
Formeler pakte Arnout Hyde Jr. te Charleston, West Virginia, het aan. Een persbe-
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richt over de Utrechtse tentoonstelling was voor hem aanleiding, zijn Congressman
in Washington te schrijven, die op zijn beurt de Nederlandse Ambassade verzocht,
‘Professor Gerritsen of Utrecht, The Netherlands’ op te sporen en hem opmerkzaam
te maken op enkele artikelen over rotsinscripties in het blad Wonderful West Virginia,
‘which Mr Hyde believes indicate that America may have been originally discovered
by the Irish’.
Het door Mr Hyde geredigeerde Wonderful West Virginia bleek een met fraaie
kleurenfoto's verlucht tijdschrift te zijn, dat wordt uitgegeven door het Department
of Natural Resources van de staat West Virginia. Aflevering 1 van de 47ste jaargang
(maart 1983) bevat een viertal artikelen over de ontdekking en ontcijfering van twee
raadselachtige rotsinscripties, die zijn aangetroffen in Wyoming County en bij Horse
Creek (Boone County) in het zuiden van West Virginia. De beschrijving van de
expeditie die in 1982 uittrok om de ‘Wyoming County Petroglyph’ te bestuderen,
laat zien dat de onderzoekers in elk geval in journalistiek opzicht van wanten weten.
‘At 6:58 A.M. in the predawn darkness of early spring, roosters crowed and dogs
barked in nearby valleys, as Tony Shields and Robert Pyle waited for the first ray of
light to appear. Water dripped from the ledge behind them as they waited. The sky
filled with color; the distant sounds of civilization seemed to fade. As the men turned
to behold the ancient petroglyphic message, they felt an awesome affinity to the
long-dead scribe who created it centuries ago’.

copyright 1983 by Ida Jane Gallagher
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De rotsinscripties in Wyoming County waren overigens al in 1964 ontdekt. Het toen
door professionele archeologen uitgebrachte rapport was tot de conclusie gekomen
dat het hier ging om inkervingen, ontstaan bij het polijsten van stenen of benen
werktuigen, bij benadering te dateren tussen 1300 en 1500 na Christus, en zonder
twijfel afkomstig van de autochtone bevolking. De amateur-archeologen die de
rotswand in 1982 aan een nieuw onderzoek onderwierpen, zagen het heel anders.
Door de groeven met krijt te vullen en later met behulp van viltstiften op doek over
te brengen slaagden zij erin het gehele samenstel van inkervingen zichtbaar te maken
en te fotograferen. Voor hun verbaasde ogen verscheen een lineair geordende reeks
figuren, onderbroken door reeksen verticale en schuine strepen. Het vermoeden dat
het hier om een boodschap in een onbekend schrift zou kunnen gaan, verkeerde al
spoedig in zekerheid. Foto's van de inscripties werden toegestuurd aan de man die
in Wonderful West Virginia wordt aangeduid als ‘America's leading decipherer of
ancient inscriptions’, Dr. Barry Fell, emeritus hoogleraar aan de Harvard universiteit.
Fell bleek een snelle werker te zijn. ‘He immediately identified the script called
Celtic Ogam, for it is one of the ancient scripts that he encounters regularly on
American stone carvings. He translated the Celtic Ogam into the Old Irish language.
Next, he translated the original Old Irish into modern English. According to Fell, the
Wyoming County petroglyph bears this astounding message: ‘At the time of sunrise
a ray grazes the notch on the left side on Christmas Day. A Feast-day of the Church,
the first season of the (Christion) year. The season of the Blessed Advent of the Savior,
Lord Christ (Salvatoris Domini Christi). Behold, he is born of Mary, a woman.’
De onderzoekers van de rotswand waren nog niet van hun verbazing bekomen of
er lag alweer een brief van Professor Fell in de bus. Hij had de smaak blijkbaar te
pakken gekregen en op dezelfde rotswand ook nog twee marginale inscripties in
andere schriftsoorten ontcijferd, een korte tekst in het Algonquian (een Indianentaal),
luidende ‘Good Tidings’, en een langere, geschreven in het Tifinag, volgens Fell ‘a
Scandinavian Bronze Age script that linguists have identified in Canada, Great Britain
and Libya and North Africa’, waarin de Oudierse mededeling als volgt werd
toegelicht: ‘Information for regulating the calendar by observing the reversal of the
sun's course’. Fell nodigde de onderzoekers uit, de juistheid van zijn ontcijfering te
controleren door tijdens de winterzonnewende te observeren waar het licht van de
opgaande zon de inscriptie zou raken. En ja hoor: op 22 december 1982, precies om
9.05 's morgens, streek de eerste zonnestraal langs een driehoekige inkeping in de
overhangende rots en tastte de inscriptie als een schijnwerper af. ‘“That proves it”,
Shields said pointing to the wall notch’.
Het is niet aardig, de opgetogen ontdekkers van de Wyoming County Petroglyph
hun trots te misgunnen. De door hen aan het licht gebrachte tekens op de rotswand
kunnen, naar het mij voorkomt, niet zomaar worden afgedaan als willekeurige
inkervingen, ontstaan bij het polijsten van werktuigen. Maar van Fell's ontcijfering
deugt natuurlijk geen barst. Het bewijs daarvoor levert hij met aandoenlijke naieveteit
zelf, in het artikel waarin hij zijn methoden uiteenzet. Ik ben geen kenner van het
ogham-schrift, en mijn Oudiers heeft betere dagen gekend. Maar als deze inkervingen
ogham zijn en Fell's transcriptie ervan Oudiers, ben ik bereid Stokes' en Strachan's
Thesaurus palaeohibernicus
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van de eerste tot de laatste bladzijde op te eten... Maar Fell is toch hoogleraar in
Harvard geweest? Jawel, in de mariene biologie. Hij publiceert al sinds jaren het ene
boek na het andere, waarin hij betoogt dat Amerika is ontdekt door Kelten,
Phoeniciërs, Basken, Libyers en Egyptenaren. Zij zouden de rotswanden van de
Nieuwe Wereld hebben overdekt met de onwaarschijnlijkste graffiti. Een geïrriteerde
archeoloog heeft Fell's pseudo-wetenschappelijke publikaties in de New York Times
in twee woorden neergesabeld: ‘ignorant rubbish’.
De belangstelling die de Brandaantentoonstelling aan de overzijde van de Oceaan
heeft gewekt, blijkt ten dele te berusten op ondeugdelijke gronden en ten dele op
‘wishful thinking’. Het is boven alle twijfel verheven dat de rotswand in West Virginia
niet door middeleeuwse leren van inscripties is voorzien, laat staan door Brandaan
himself. Deze negatieve conclusie doet echter niets af aan de mogelijkheid dat Ierse
monniken in de zevende of de achtste eeuw, op weg naar IJsland door een storm uit
de koers geslagen, voet aan land hebben gezet op Amerikaanse bodem. Tegen de
achtergrond van onze huidige kennis van de vroeg-middeleeuwse Ierse scheepvaart
blijft de Navigatio Sancti Brendani Abbatis een hoogst intrigerende tekst. Is het
daarin beschreven Land van Belofte aan de overzijde van de Oceaan te identificeren
met Amerika? Ik heb weinig hoop dat deze vraag ooit door archeologische vondsten
beantwoord zal worden, zelfs in het land van de onbegrensde mogelijkheden.
November 1986
Litteratuur: W.P. Gerritsen, Doris Edel, Mieke de Kreek, De wereld van Sint
Brandaan, Utrecht, HES uitgevers, 1986, (prijs f 24,50).
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Over de grenzen van de esthetische conventie
Suzanne Holtzer
Elrud Ibsch is hoogleraar algemene literatuurwetenschap aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Zij houdt zich bezig met de receptie-ethetica,
een richting binnen de literatuurwetenschap die zijn oorsprong vindt in
de geschriften van Iser en Jauss. Zij maakten een eind aan de autonomie
van de tekst door de rol van de lezer in het onderzoek te betrekken.
Elrud Ibsch interesseert zich vooral voor de vraag: ‘Hoever strekt bij de
lezer het accepteren van literatuur als iets fictioneels en waar houdt dat
op?’
Via West Duitsland is ook in Nederland de receptie-esthetica in de belangstelling
komen te staan. Wanneer en hoe bent U interesse gaan ontwikkelen voor de
receptie-esthetica?
In 1965 heb ik in Nederland doctoraalexamen gedaan. Aanvankelijk studeerde ik
in Duitsland frans, maar die studie stopte op het moment van mijn vertrek naar
Nederland. In Utrecht ben ik toen opnieuw begonnen met duitse taal- en letterkunde.
Mijn bijvakken waren theoretische literatuurwetenschap, bij professor Teesing, en
filosofie.
Ik deed dus in 1965 doctoraalexamen duitse taal- en letterkunde en werd toen
meteen assistente op het instituut voor theoretische literatuurwetenschap. De daar
zittende medewerker. Frank Maatje, ging enige tijd naar Amerika. Vooral wat betreft
de boekenaanschaf moest hij vervangen worden. Dat assistentschap was dus
voornamelijk administratief. Frank Maatje had in die tijd het manuscript voor een
boek klaargemaakt, dat later onder de titel Literatuurwetenschap, Grondslagen van
een theorie van het literaire werk is verschenen. Dit boek is heel nauw verbonden
met het interpretatieve paradigma. Het probeert daar een theoretische fundering aan
te geven.
Vrij spoedig nadat Maatje terug was uit Amerika, werd hij ziek. Nu moest ik Frank
Maatje volledig vervangen. Dat betekende dat ik college moest geven over het
manuscript van zijn boek. Ik kreeg dus hoe langer hoe meer met dat interpretatieve
paradigma en het theoretische kader, waarin dat werd geplaatst, te maken.
Met het onderwijzen van dit nauwe theoretische model kwamen er ook alle
problemen naar boven die die interpretatieve richting toch wel opriep. In die tijd
verscheen het eerste geschrift Literaturgeschichte als Provokation der
Literaturwissenschaft van Jauss en bijna gelijktijdig Isers Die Appellstruktur der
Texte. De Konstanzer Schule begon op te trekken. Ik vond het heel spannend en
inspirerend. Dat was iets anders dan dat egeltje dat die theorie van Frank Maatje
geleidelijk aan bleek te worden.
Daar kwam bij dat ik door mijn werk aan Nietzsche - mijn dissertatie ging over
Nietzsche - deze filosoof of estheticus of hoe je hem noemen wilt, vrij goed kende.
Nietzsche werd op heel verschillende wijzen gelezen. Hij werd tot de Jugendstill
gerekend. Hij werd tot nationaal-socialist bestempeld. Nietzsche werd door weer
anderen als ‘modernistisch’ gekarakteriseerd. Met hem gebeurde er van alles. Iedereen
deed maar. En
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het is toch heel opvallend, dat men met dezelfde teksten zoveel verschillende dingen
doet. Iedereen haalt er blijkbaar iets anders uit.
Dus deze vroege ervaring met Nietzsche samen met de impuls van Konstanz zijn
ervoor verantwoordelijk dat ik me voor de receptie-esthetica ging interesseren.

Elrud Ibsch haalt een bezem door alle mystificaties rond Nietzsche l. Elrud Ibsch, r. Douwe Fokkema

Op welke manier uitte zich die interesse voor de receptie-esthetica?
Allereerst ging ik grondig in kaart brengen wat er was en zette, waar nodig, kritische
kanttekeningen. Verder bestudeerde ik de kritiek van anderen. In mijn werk heb ik
de ontwikkeling van de Konstanzer Schule tot nu toe gevolgd. Ik ben zeker geen
aanhanger van de Konstanzer Schule in strikte zin meer. Bovendien is het nu moeilijk
om te spreken over de receptie-esthetica als nieuwe of bepaalde richting in de
literatuurwetenschap, omdat er verschillende uitsplitsingen hebben plaatsgevonden.
Aan de ene kant heb je de Konstanzer receptie-esthetica, die heel duidelijk binnen
de
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hermeneutische richting blijft. Zo interessant als zij begonnen is, onleent zij ook haar
zwakte aan het feit dat ze te zeer een hermeneutische aangelegenheid gebleven is.
Ik vind het kennistheoretische uitgangspunt van de Konstanzer Schule heel
overtuigend, namelijk dat er voor het toekennen van een betekenis aan een tekst een
lezer nodig is. Zij zitten daardoor niet vast aan tekststructuren, die zonder meer voor
iedereen objectief waarneembaar zouden zijn. Zij zien interpretatie als een confrontatie
tussen een tekst en het interpretatiekader van de lezer.
Maar als je naar het praktische werk van de Konstanzer Schule kijkt, kom je toch
ook discrepanties tegen. Jauss bij voorbeeld heeft een onderzoek gedaan naar de
receptie van Iphigenie van Goethe in de loop der tijden. Hij heeft die geanalyseerd
en kwam tot de conclusie dat het werk een ‘harmoniserende’ interpretatie heeft
ondergaan, een interpretatie die niet met het oorspronkelijke effekt in
overeenstemming was. Vervolgens geeft hij een interpretatie die dat wel was. Daar
vind ik hem niet consequent. Nadat hij eerst netjes de documenten nagelopen heeft,
komt die terugval in de eigen interpretatie of in een interpretatie waarvan hij denkt
dat hij de auteursintentie redelijk weergeeft. Er zijn meer van dat soort
inconsequenties. Het blijft altijd een gepostuleerde lezer, die eigenlijk identiek is aan
Jauss zelf. Ook Kloek uit in zijn dissertatie als voornaamste punt van kritiek aan
Jauss, dat deze niet toekomt aan de reële lezer.
Naast de zogenaamde Konstanzer receptie-esthetica is er aan de andere kant een stuk
receptieonderzoek, dat zich gemakkelijk laat onderbrengen bij wat we op het ogenblik
empirische literatuurwetenschap noemen. Bij de opsplitsing rond het
receptieonderzoek houd ik de naam van receptie-esthetica even voor Konstanz, dus
voor dat wat binnen het hermeneutisch paradigma is gebleven. Dat wil niet zeggen
dat het niet deugt, maar we moeten er duidelijkheid over hebben. Het
receptieonderzoek vindt binnen de literatuurwetenschap naast ander empirisch
onderzoek plaats.
Er zijn verschillende projecten. Er is bij voorbeeld het onderzoek van Kloek, dat
empirisch documentair is. In dit geval gaat het om niet-literaire documenten.
Documenten die iets over het omgaan met literatuur zeggen. Binnen dit
onderzoekskader valt ook het werk van Tilburg. De literatuursociologie in Tilburg
heeft tot taak het nederlandse literaire circuit te bestuderen. Uitgevers, bibliotheken,
kritieken, kortom de hele infrastructuur. Dat onderzoek is met name kwantitatief van
aard. Ook bij ALW in Utrecht wordt empirisch receptieonderzoek gedaan.
Mijn medewerker Dick Schram en ikzelf zijn op dit moment meer op de
literatuurpsychologie gericht. Wij willen weten wat de reëele lezer denkt. Dat houdt
in dat we experimenten of quasi-experimenten doen met contemporaine lezers door
middel van enquêtes, ondervraging en interviews. Wij gaan daarom uit van een
vraagstelling die psychologisch van aard is. Een voorbeeld daarvan is of bepaalde
persoonlijkheidskenmerken tot bepaalde afwijzingen met betrekking tot nieuwe
thema's in de literatuur leiden. Een ander onderzoek is dat naar de mate van
identificatie met personages in bepaalde boeken. En of dat nog verschilt bij triviale
literatuur en andere literatuur.
We doen hier dus onderzoek dat heel duidelijk op het gebied van de psychologie
ligt.
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Binnen dit gebied is éen onderwerp dat mijn speciale belangstelling heeft. Dat is:
hoever strekt de esthetische conventie? Hoever strekt bij de lezer het accepteren van
literatuur als iets fictioneels en waar houdt dat op? Ik heb een vermoeden dat er
duidelijke grenzen zijn. Als je bij voorbeeld denkt aan een geval als Fassbinders
toneelstuk Der Müll, die Stadt und der Tod, dat niet opgevoerd mocht worden in
Frankfurt, omdat het te kwetsend was voor de joodse gemeenschap. Dat vind ik leuke
gevallen. Afgezien van de ethische dimensie, die me erg interesseert, is het ook uit
theoretisch oogpunt interessant. Het geeft de mogelijkheid om de grens vast te stellen
van hetgeen als fictioneel en als niet-fictioneel ervaren wordt.
In hoeverre heeft een dergelijke benadering nog met literatuur te maken?
Wat me verschrikkelijk interesseert is hoe mensen met literatuur omgaan. Want
literatuur op zichzelf, in een ivoren toren, zie ik helemaal niet zitten. Zo functioneert
het niet in mijn ogen. Literatuur hoort heel duidelijk bij ons leven. Literatuur kan
veel voor ons doen, omdat ze ervaringen voor ons gereed heeft. Door middel van
literatuur kun je risicoloos van ervaringen leren, zonder daar aan bloot gesteld te
worden. Dat is een heel belangrijke zaak, die al eerder is geformuleerd als een funktie
van literatuur. Je kunt je voorstellen dat die grenzen van de esthetische conventie
daar liggen waar mensen vinden dat het meest belangrijke voor hun in ethisch, in
lebensweltlich opzicht geschonden wordt. Dan is het uit. Dan heb je geen tolerantie
meer voor de veelgeroemde fictionaliteit. Die gevallen interesseren me bijzonder.
Daar zijn we binnen de afdeling ook mee bezig. Dick Schram bestudeert de
verwerking van het thema van de tweede wereldoorlog in de literatuur. Hoe is het
wanneer het verzet, zoals bij voorbeeld bij Hermans of bij Vestdijk geïroniseerd
wordt? Hoe reageren mensen die uit het verzet komen daarop? Kunnen zij die
ironisering van het verzet verdragen, of is dat een gebied waar ze zeggen: ‘Nee, dit
waarderen we niet, dit is voor ons een scheve zaak en hier houdt het op.’ Een recent
voorbeeld is de affaire rond Kellendonk. Dat vind ik zaken om heel attent op te zijn,
want dan merk je dat literatuur toch een vrij belangrijke plaats in het leven krijgt.
Dat heb ik liever dan wanneer ze geïsoleerd is. Dit speelt ook waar literatuur een rol
heeft bij de intellectuele en politieke bevrijding in landen van de derde wereld - dit
aspekt wordt bij ons door Mineke Schipper onderzocht.
De receptie-esthetica heeft literatuurwetenschappelijke vragen in een ander licht
gezet. Denkt U dat het daardoor tot oplossingen kan komen van bepaalde
vraagstellingen?
Ik vind dat de receptie-esthetica, dus de Konstanzer Schule, een heel belangrijke
vraag heeft gesteld aan het begin en daarmee een eind heeft gemaakt aan de autoriteit
van de tekst als zodanig. Door de lezer in het onderzoek te betrekken onstaan tal van
interessante vragen. Maar ik denk dat de receptie-esthetica eerder stimulerend heeft
gewerkt dan dat ze oplossingen heeft gebracht, omdat daarbinnen toch hermeneutici
werkzaam zijn, die altijd weer aan de teksten zelf betekenis toekennen. Zij hebben
geen antwoord gegeven, maar dat vind ik ook niet noodzakelijk. Dat kunnen anderen
doen, met andere methoden.
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Denkt U dat Nederland een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de
receptie-esthetica?
Het aardige van Nederland is dat bijna alle stromingen er vertegenwoordigd zijn.
Ze zijn niet in ons kleine landje ontstaan, maar ze worden wel waargenomen en
grondig bestudeerd. Men kan in Nederland duidelijk een keuze maken. Dat is een
sterk punt, dat ook vanuit het buitenland geapprecieerd wordt. In dat opzicht kunnen
wij bijdragen tot een verheldering van de standpunten.
Ik had half september een workshop georganiseerd met duitse en nederlandse
vertegenwoordigers. Het onderwerp was: Rezeptionsforschung zwischen Hermeneutik
und Empirik. Er werd toen gesteld dat een dergelijke workshop in Nederland zo goed
plaats kan vinden, omdat nederlanders ten eerste geïnformeerd zijn en ten tweede
niet zo verschrikkelijk geïnvolveerd zijn en als gevolg daarvan met elkaar in de clinch
liggen, zoals dat in oostelijke gebieden tussen die twee paradigma's lijkt te gaan.
Hier kun je rustig je mening zeggen. Gezamelijk proberen we de zaken goed uit te
pluizen. Ik vind dat wij met een zekere nuchterheid sommige theoretische voorstellen,
die giganten lijken, tot menselijke proporties kunnen terugbrengen. Wij halen er met
onze kritische geest het wereldwonderkarakter van af.
Oversteegen signaleerde in het interview dat VOOYS met hem had (jaargang 5,
nummer 1) een grote intolerantie in Nederland tussen de verschillende richtingen
van de literatuurwetenschap. Bent U het daarmee eens?
Daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Hoewel ik niet denk dat er van intolerantie
tussen de onderzoekers bij ALW sprake is, in ieder geval niet van grote intolerantie.
Eerder is het zo dat de verschillende letterkundes wat moeite hebben met
literatuurtheorie. Men heeft fantastische voorstellingen gehad over wat de theorie
zou kunnen. De verwachtingen waren overtrokken. Men wilde iets uit de algemene
literatuurwetenschap krijgen aangereikt en daar meteen mee aan de slag gaan. Toen
merkte men dat het niet meteen toepasbaar was en men verloor het geduld. Men had
niet meer zoveel behoefte zich in de kritische discussie te mengen.
Deze houding van: ‘Wij hebben genoeg van de theorie, want er is toch niets
uitgekomen’, die tref ik inderdaad wel hier en daar aan. Misschien is het teleurstelling
bij veel mensen. Maar dan hebben ze het van het begin af aan verkeerd ingeschat,
want zonder langdurige kritische discussie kom je er niet. Je moet geduld hebben als
je wetenschap beoefent. Ik denk dat het niet anders kan. Zeker niet in onze
wetenschap, een zachte wetenschap. Maar als je niet geïnteresseerd bent, nou, dan
niet. Onder de mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn vind ik de intolerantie niet
zo groot.
Welke plaats neemt U precies in binnen de literatuurwetenschap?
Ik heb het interview met Oversteegen gelezen en ben tot een enigzins vergelijkbare
indeling gekomen. Tijdens de workshop, waar ik het net over had, pleitte ik ook voor
drie vormen van omgaan met literatuur binnen het universitair onderwijs. Laat ik
eerst de empirische wetenschap noemen. Die heeft een zekere voorkeur bij mij. De
literatuurgeschiedenis plaats ik in het midden. Ten slotte noem ik de interpretatie
van literatuur.
Er bestaan strenge eisen binnen de empirische wetenschap. Wat deze eisen betreft
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zit de literatuurgeschiedenis er een beetje tussen; de interpretatie als
betekenisbeslissing is het minst belast met wetenschappelijke pretentie. Interpretatie
vat ik op als de beslissing van de lezer ten aanzien van de betekenis en waarde van
een tekst.
Ik vind dat alle drie de richtingen op de universiteit aanwezig moeten zijn. Het is
zeker interessant om te weten hoe een expert tot éen betekenistoekenning ten aanzien
van een tekst komt. Er ontstaat dan de mogelijkheid om over een tekst te discussieren.

Elrud Ibsch

Hoe moet, volgens U, de literatuurgeschiedenis eruit zien?
Ja, dat is heel moeilijk! Hoe die eruit moet zien kan ik niet zeggen. Ik denk wel
dat literatuurgeschiedenis wetenschap kan worden, inzoverre ze verklaringen levert.
Bij een interpretatie van een tekst hoef je niet tot als-dan-uitspraken te komen. De
literatuurgeschiedenis moet wel in die richting kunnen gaan.
Ik denk dat de literatuurgeschiedenis sterk aangewezen is op de algemene
geschiedenis. Interdisciplinaire samenwerking dus. Vanuit de algemene geschiedenis
kan er toet-

Vooys. Jaargang 5

60
sing en correctie plaats vinden. Literatuurgeschiedenis heeft niet meer met het
individuele fenomeen tekst te maken, dat is evident. Het werk van de literair historicus
zie ik als het scheppen van contexten die verantwoord moeten worden. Dat kunnen
maatschappelijke contexten zijn, maar natuurlijk ook binnenliteraire contexten,
doordat je verschillende poëtica's omschrijft. De context bepaal je aan de hand van
je probleemstelling. Het gaat erom wat je wilt weten. Dat is iets dat telt in alle
wetenschappen. Eerst is er het probleem. Als je dat hebt zoek je uit wat voor dat
prbleem de mogelijke al-beproefde of te beproeven methoden zijn.
Heeft U er enig idee over welke ontwikkeling de literatuurwetenschap door zal gaan
maken de komende tijd?
Het hangt ervan af of je het nationaal of internationaal bekijkt. In de
literatuurwetenschap heb je altijd rekening te houden met gangbare
(wetenschaps)filosofische stromingen.
Zo heeft de literatuurwetenschap zich ingelaten met de psychoanalyse en met wat
men deconstructie noemt in Amerika. Het is een subject-gerichte wijze van omgaan
met teksten. Een tegen de draad inlezen, destrueren van teksten. Van deze richting
hebben we hier nog niet zoveel invloed ondergaan, maar in andere landen is er nu
een hevige polemiek tussen deconstructie en historisme.
Aan de ene kant staan dus de historisten, die een werk vanuit de omgeving en de
tijd waarin het ontstaat verklaren. Aan de andere kant de deconstructivisten, die de
dieptestructuren van een tekst blootleggen en realiseren en vooral de tot nog toe
gerealiseerde tekstbetekenissen omver gooien. Deze polemiek kennen wij hier in
mindere mate. Dit jaar heb ik een conferentie in Italië meegemaakt, waar het een
grote rol speelde. Het speelt ook wel in Frankrijk en in Amerika.
Het is moeilijk te zeggen hoe het afloopt. In Nederland is een stevige historische
traditie, bestaat goed historisch onderzoek. Natuurlijk blijft het historisme een
legitieme aangelegenheid, maar ik hoop dat men zich niet uit een verdedigingsgevoel
te snel en uitsluitend op deze positie gaat terugtrekken. Er moet binnen dat
verantwoorde historische kader ook iets nieuws te doen zijn. Dat moeten we ons niet
laten ontnemen. Ik zou het jammer vinden als men niet meer in overweging zou
nemen dat een tekst ook in andere tijden dan zijn ontstaanstijd geleefd heeft en
geïnterpreteerd werd. Ik zoek dat dan niet in de lijn van deconstructie, maar ik hoop
dat men zich meer gaat interesseren voor wat literatuur in onze maatschappelijke
context eigenlijk doet.
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Deuren en dramaturgie
Saskia van de Ree
Op verzoek van de redaktie schreef Saskia van de Ree een artikel over de
theaterproduktie Deuren van J. Bernlef. Zij gaat in op het proces dat de
tekst onderging voordat er werkelijk met de voorstelling werd begonnen.
De Theaterwerkplaats Utrecht organiseert sinds 1979 theaterproducties. Hiervan
waren de meest recente twee stukken van Büchner: Leonce en Lena in 1985 en
Woyzeck in 1986. Op 30 januari 1987 zal in Tejater Kikker in Utrecht onze productie
Deuren in premiere gaan, een toneelstuk van de Nederlandse schrijver J. Bernlef.
Eerst geef ik een indruk van het stuk. Daarna wil ik ingaan op de rol die de dramaturg
heeft gehad in het productieproces.
Deuren is het verhaal van Jan Veenstra - gevangenbewaarder, of zoals Bernlef
hem ironisch laat noemen bejegeningscoördinator - die op de dag van zijn
vijfentwintigjarig jubileum zijn vrouw ongelukkigerwijze om het leven brengt. Een
opmerking van een gevangene heeft hem ongewild bewust gemaakt van de
gevangenis, die hij voor zichzelf heeft opgebouwd in zijn leven: ‘Veenstra, jij zit
hier nog het langst van ons allemaal...’ Het opent zijn ogen en brengt hem in grote
verwarring. Desillusie en wantrouwen beginnen zijn gedrag te beheersen. Het feest
op het werk en het partijtje thuis schieten hem in het verkeerde keelgat. Dan vuurt
hij uiteindelijk een pistool af op de wereld, die hem verraden heeft...
Dramaturgie heeft alles met de visie van theatermakers op een geschreven tekst
te maken. Zonder al te veel over het stuk te verraden wil ik daar nu op ingaan.
Het stuk Deuren werd voor het eerst gespeeld in 1977 door de Theaterunie. Het
betrof een realistische opvoering in overeenstemming met het karakter van de tekst.
Dat wil zeggen een psychologisch realistische behandeling van de figuur Jan Veenstra
geplaatst in een realistisch decor. Vormgeving compleet met ping-pong tafels en
pornoblaadjes in de gevangenis en het burgelijk interieur van een Bijlmerflat bij
Veenstra thuis.
De Theaterwerkplaats Utrecht komt met een heel andere aanpak van het stuk. Het
sociaal maatschappelijke aspect vonden wij niet meer zo interessant. Dat ligt vooral
in de milieutekening van het onpersoonlijke leven van mensen in woonwijken als
de Bijlmermeer en in werksituaties, bij voorbeeld tot uiting komend in het letterlijk,
slechts in naam promoveren van cipier naar bejegeningscoördinator. Hiermee willen
wij niet zeggen, dat die problematiek niet meer bestaat, maar het publiek is er zich
bewust van geworden. Het doel van theater is het publiek te verrassen met nieuwe
visies, mensen aan te grijpen met actuele vragen. Dat kan zowel in vorm als thematiek
zijn.
Een andere visie dus, de maatschappelijke waarom-vragen maken plaats voor de
vraag,
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wat er gebeurt met het individu. Er komt een directe confrontatie van het publiek
met de figuur Jan Veenstra in zijn emoties en verwarring. De milieutekening in het
stuk is weggekrabd om de kern bloot te leggen. In die kern ligt de thematiek, dat een
mens liever leeft met de illusie van totale onvrijheid, dan dat hij de
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven aanvaardt. Jan Veenstra wordt zich bewust
van zijn onvrijheid, probeert daaraan te ontsnappen, om tot het pijnlijke besef te
komen dat hij in vrijheid zelf verantwoordelijk is voor de puinhoop van zijn leven.

foto: Rinze Heininga

Het werk van Martin van Tulder, dramaturg bij de Theaterwerkplaats Utrecht,
heeft vooral tijdens de voorbereidingsfase en repetitieperiode van de productie plaats
gevonden. Zijn taak ligt in het zoeken van een lijn in het stuk en het bepalen van de
visie.
Bij dit werk moet men niet denken aan het maken van een formele analyse. De
tekst werd gelezen, herlezen en nog vele malen herlezen, met als vraag: ‘wat spreekt
me aan en waar gaat het over?’. De lijn, gevonden bij deze persoonlijke analyse,
werd daarna onderbouwd door achtergrondinformatie. De dramaturg is het
toneelmuseum in Amsterdam ingedoken, las recensies over de voorstelling van de
Theaterunie destijds en samen met de regisseur zijn er gesprekken geweest met de
auteur, J. Bernlef. Vragen die gerezen waren bij de eerste lezingen van het stuk,
konden toen gedeeltelijk beantwoord worden. Nadat de lijn duidelijker geworden
was, konden we de tekst zelf ook kritischer gaan bekijken. Dat is bij deze productie
een heel belangrijk moment geweest.
De lijn die de Theaterwerkplaats wilde volgen, was die van het algemeen
menselijke. De tekst is echter heel realistisch en op milieutekening gericht, waardoor
de thematiek niet boven de concrete situatie kon uitstijgen. De vraag was dus: ‘hoe
kunnen we ontsnappen aan de milieutekening in dit stuk?’ De oplossing lijkt rigoreus,
maar is in feite eenvoudig. De realistische tekst zal in een niet realistische enscenering
geplaatst wor-
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den. Noodzakelijkerwijs moeten dan milieutekenende passages geschrapt worden.
De handeling wordt er eenvoudiger door, wordt tot de essentie teruggebracht, zonder
pingpong en porno.
Tevens is dit een oplossing voor een ander dramaturgisch probleem in de tekst.
Onwaarschijnlijke, toevallige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld het plotseling
verschijnen van de ontsnapte gevangene Kees bij Veenstra thuis, vragen nu minder
om verklaring. Zij worden nu functioneel voor de thematiek.
In de gekozen lijn van de Theaterwerkplaats ligt de climax aan het eind van het
tweede bedrijf, waar de doorbraak ligt in de zelfreflexie van Jan Veenstra. In de
toneeltekst volgt nog een derde bedrijf, waarin in de gevangenis het gebeuren in de
vorige twee bedrijven besproken wordt. De dramatische spanning is dan echter weg
en aan de thematiek over het individu voegt het niets toe. Er is daarom met instemming
van J. Bernlef besloten dit laatste bedrijf niet te gebruiken in deze productie.
Het voorafgaande laat zien hoe er met een dramatekst gewerkt kan woden. Theater
is een uitvoerende kunst, die op aktieve wijze omgaat met haar materiaal, dus ook
met de tekst. De taak van de dramaturg ligt daarin, te zorgen dat dit op verantwoorde
wijze gebeurt. Hij zal nooit in zijn eentje aan de studeertafel een kant en klaar concept
uitwerken. In constant overleg met de regisseur en de vormgeefster komt dat tot
stand.
Op dit ogenblik wordt er nog hard gewerkt aan de voorstelling Deuren. Repetities
zijn in volle gang en het decor wordt gebouwd. Een spannend werkproces, waarvan
op 30 januari bij de premiere het resultaat bewonderd en beoordeeld kan worden.
Namens de Theaterwerkplaats Utrecht nodig ik de lezers van VOOYS graag uit om
een voorstelling bij te wonen. U kunt dan zelf de resultaten van de dramaturgische
arbeid in het stuk proberen te ontdekken. Wij staan altijd open voor gesprekken naar
aanleiding van voorstellingen en misschien ook dit artikel.

voorstelling:

Deuren van J. Bernlef

première:

30 Januari 1987, Tejater Kikker, Utrecht

regie:

Kor de Kruif

dramaturgie:

Martin van Tulder
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Vandaar
op de wijze van: ‘Oom Jan leert zijn neefje schaken’
Johan Kerstens
Probeer eens aan je zus of een neef uit te leggen waar taalkunde over gaat,
en je staat al gauw met je mond vol tanden. Ze begrijpen je niet, of ze
begrijpen je verkeerd, en hoe meer je je best doet, hoe minder je er zelf
van blijkt te begrijpen. En voor je het weet heb je ruzie.
Kan het anders? Natuurlijk, dacht ik. Er zou een speciale taalkrant
uitkomen, als bijlage bij een bulkboek. Zo zou men de schooljeugd kunnen
uitleggen waar taalkunde over gaat. Mij werd gevraagd een stukje te maken
over een syntactisch onderwerp. Ik schreef het stukje dat hieronder staat.
Zo moet je dat doen, dacht ik, maar het stukje werd niet geplaatst. Ik heb
maar niet gevraagd waarom niet, want voor je het weet heb je ruzie.
Kan het dan echt niet, uitleggen waar taalkunde over gaat?
Jane, mijn nicht uit Amerika, leert Nederlands. Geregeld komt ze langs om haar
beklag te doen. Zo ook vanmorgen. ‘Wat is dat toch een ingewikkelde taal, dat
Nederlands,’ begint ze. ‘Hoezo?’ vraag ik. ‘Nou,’ zegt ze, ‘als je in het Engels wilt
zeggen dat je erover zal denken, dan kun je zeggen I will think about it. Maar in het
Nederlands kan dat niet.’ ‘Hoezo?’ zeg ik weer, ‘je kunt toch zeggen dat je er over
zal denken? Je zei het net zelf?’ ‘Ja, maar ik bedoel, ‘verduidelijkte ze, ‘dat je niet
kan zeggen ik zal over het denken. Je kan wel ik zie het kind afkorten tot ik zie het,
maar je kan niet ik kijk naar het kind afkorten tot ik kijk naar het. Je moet dan zeggen
ik kijk er naar. Begrijp je? Dat is toch niet normaal? Wij zeggen toch ook niet I
looked there at?’
‘Nee, maar jullie dragen wel Bermuda shorts,’ kon ik niet nalaten op te merken.
‘Wat heeft dat er mee te maken?’ vroeg Jane, die er echt niet uitzag in haar Bermuda
shorts. Omdat ik dat op dat moment nog niet wist, zei ik maar gauw: ‘Weet je wat,
we vragen het oom Jan. Die is taalkundige, die weet het vast’.
‘Tja,’ zei oom Jan toen we hem het probleem hadden voorgelegd. Hij verviel tot een
peinzend zwijgen. ‘Wisten jullie trouwens,’ zei hij na enige tijd, ‘dat het in het Engels
zo'n 800 jaar geleden precies zo toeging als in het Nederlands? Maar het Engels is
veranderd.’ Hij zweeg weer. Toen haalde hij diep adem en begon: ‘Weten jullie wat
een voorzetsel is?’ ‘Zijn dat geen woordjes als in, op en uit en dergelijke?’ opperde
ik voorzichtig. ‘Precies,’ zei oom Jan, ‘en werkwoorden, weet je wat dat zijn?’ ‘Eh,’
zei ik. ‘Lopen, zien en kijken,’ zei Jane, ‘dat zijn werkwoorden.’ Oom Jan knikte.
‘En naamwoorden?’ vervolgde hij. Nu liet ook Jane het afweten. ‘Naamwoorden,’
zei oom Jan, ‘dat zijn woorden als Jane en Johan. Het woord zegt het al, nietwaar?’
Jane en ik knikten. ‘Het zal wel,’ dacht ik. ‘Goed,’ ging oom Jan verder, ‘en wat
weten jullie van scheikunde?’ ‘Scheikunde,’ vroeg ik verbaasd, ‘wat heeft dat er mee
te maken?’ ‘Dat
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zal ik jullie zo uitleggen,’ zei oom Jan, ‘maar de vraag is, wat weet je ervan?’ ‘Nou,’
zei Jane, ‘Scheikunde is dat je stoffen bij elkaar doet, en dan wordt het iets anders.
Water bij voorbeeld, dat is waterstof en nog iets, kom hoe heet het.’
‘Zuurstof,’ zei oom Jan, en toen stak hij van wal. ‘Kijk, als je van water zegt dat
het eigenlijk zuurstof is en waterstof, dan bedoel je dat die twee stoffen in water een
speciale binding zijn aangegaan. Om precies te zijn: het is een verbinding van twee
deeltjes waterstof en éen deeltje zuurstof vandaar de scheikundige naam H2O. Die
verbinding bestaat omdat die deeltjes daartoe genegen zijn. Je zou kunnen zeggen
dat waterstofdeeltjes een haakje hebben dat ze graag aan een ander haakje vastmaken,
en dat zuurstofdeeltjes elk twee van die haakjes hebben. Zo haken twee
waterstofdeeltjes aan éen zuurstofdeeltje.
‘Kijk je nou naar taal, dan is het daar eigenlijk hetzelfde. Neem een zinnetje als
Jane ziet Johan. Die zin zit eigenlijk net zo in elkaar als water: éen deeltje werkwoord,
namelijk ziet op twee deeltjes naamwoord, namelijk Jane en Johan. Zo'n werkwoord
als zien heeft twee haakjes, terwijl een naamwoord er éen heeft. En elk van die
naamwoorden zit met z'n haakje vast aan éen van de haakjes van het werkwoord.
Kijk,’ zei hij terwijl hij op de achterkant van een wikkel van de VPRO-gids het
volgende tekeningetje maakte.
Jane

ziet

Johan

‘Dit,’ zo ging hij verder en hij wees daarbij op , ‘zijn twee in elkaar gehaakte
haakjes. Kunnen jullie het volgen?’
‘Tja,’ zei ik, ‘moeilijk te volgen is het niet, maar raar vind ik het wel.’ ‘Ja,’ gaf
oom Jan toe, ‘dat kan ik me wel voorstellen. Maar je moet maar zo denken: als je
praat, bij voorbeeld Jane ziet Johan zegt, dan gebeurt er van alles in je hoofd. En
zoals jullie wel zullen weten, in je hoofd zitten allerlei chemische stoffen, dus het is
niet zo'n gek idee je voor te stellen dat wat er in je hoofd gebeurt op een of andere
manier met van die haakjes te maken heeft. Dat is toch zo?’ liet hij erop volgen, maar
ik meende aan zijn gezicht te kunnen zien dat hij er zelf ook niet helemaal van
overtuigd was.
‘Hoe dan ook,’ vervolgde hij toen wij niet protesteerden, ‘je moet weten dat een
verschil tussen werkwoorden en voorzetsels is, dat voorzetsels alleen maar haakjes
krijgen als je ze verwarmt of schudt. Net als bij sommige chemische stoffen, die
willen ook alleen maar een verbinding aangaan als je ze verhit of schudt. Het
voorzetsel op bij voorbeeld ziet er, als je niets doet, in je hoofd dus uit als op’ (en
oom Jan liet op papier zien wat hij bedoelde). ‘Maar ga je op verwarmen, dan komen
er haakjes tevoorschijn. En wel als volgt: verwarm je op aan de linkerkant dan krijgt
het een linkerhaakje, -op dus, verwarm je het aan de rechterkant dan ziet het er uit
als op-. En verwarm je het aan beide kanten dan krijgt het deze vorm: -op-. Voor het
gemak teken ik nu maar even een streepje in plaats van een haakje, maar zo'n streepje
is dus een haakje. En laten we afspreken dat als er twee haakjes aan elkaar vasthaken
dat ik dat dan teken als twee streepjes boven elkaar, zo dus: =.
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Nu kun je een voorzetsel ook schudden, en als je dat doet krijgt het twee haakjes en
ziet het er net zo uit als wanneer het aan twee kanten verwarmd is. Dat er bij schudden
twee haakjes tevoorschijn komen, is niet zo raar, want je kunt een ding nu eenmaal
niet zo schudden dat het maar aan éen kant beweegt - wat bij verwarmen wel kan:
als je iets aan éen kant verwarmt wordt het alleen aan die ene kant warm.
Nu heb je dat verschil tussen werkwoorden en voorzetsels ook bij naamwoorden.
Naamwoorden als Jane en Johan lijken op werkwoorden: ook zonder verwarmen of
schudden hebben ze een haakje, eentje maar. Alleen kan dat haakje zowel links als
rechts zitten. Kijk maar: je kunt zowel Jane ziet Johan zeggen' (oom Jan wees op
het eerder gemaakte tekeningetje) ‘als Johan ziet Jane’ (en dat tekende hij onder het
andere zinnetje met =jes tussen de woorden). ‘Zeg je Jane ziet Johan dan ziet Jane
er in je hoofd dus uit als Jane-. Maar zeg je Johan ziet Jane, dan heb je -Jane. En
met Johan is het precies omgekeerd.’
Oom Jan keek op van het papier en vroeg: ‘Zijn jullie daar nog?’ ‘Ik geloof het
wel,’ zei ik, ‘tenminste, U zei dat het verschil tussen voorzetsels en werkwoorden
ook bij, hoe heten ze, naamwoorden voorkwam. Maar dat zie ik nog niet, want Jane
en Johan hoeven toch niet geschud of verwarmd te worden om hun haakje te krijgen?’
‘Nee, precies,’ stemde oom Jan in, ‘maar daar was ik net aan toe. Want nu komen
we bij de woordjes het en er waarom het allemaal begonnen is. Dat zijn ook
naamwoorden, alleen moeten die wel geschud of verwarmd worden om haakjes te
krijgen. Die lijken dus meer op voorzetsels.
Je moet weten,’ vervolgde oom Jan na even te hebben nagedacht, ‘dat woorden
niet zonder haakjes kunnen. In je hoofd, bedoel ik. En als je praat. Dus die woordjes
zonder haakjes moeten in je hoofd altijd geschud of verwarmd worden. Dat
verwarmen, dat moet je je als volgt voorstellen: een haakje is een vlammetje en als
je een woord zonder haakje bij een haakje van een ander woord houdt, dan komt er
een haakje tevoorschijn aan de kant van het vlammetje. Tenminste, als dat woord
aan die kant een haakje kan krijgen. Dat kan namelijk niet altijd, zoals we dalijk bij
er zullen zien. In ieder geval zijn werkwoorden geschikte verhitters. En als je bij
voorbeeld het, dat dus geen haakjes van zichzelf heeft, bij valt, of liever -valt houdt,
dan krijg je het=valt. Het heeft dus aan de rechterkant een haakje gekregen omdat
het aan de rechterkant door -valt verwarmd wordt. Hou je het aan de rechterkant van
hij=ziet- dan krijg je hij=ziet=het: nu heeft het een linkerhaakje gekregen.’
Oom Jan tekende driftig op de wikkel. ‘En nu,’ ging hij verder, ‘kun je begrijpen
waarom op het niet kan: op en het hebben van zichzelf geen haakjes, kunnen elkaar
dus niet verwarmen en daarom niet aan elkaar vastgehaakt raken. En zoals ik al zei,
als je praat moeten alle woorden in je hoofd aan elkaar vastzitten. Het enige dat er
dus op zit is schudden. Nu moet je weten, dat als je woorden schudt om ze haakjes
te laten krijgen, dan moet je dat kunnen horen. Ik bedoel, je moet aan woorden die
hun haakjes via schudden krijgen kunnen horen dat ze geschud moeten worden. En
hoe hoor je dat? Doordat je ze in de verkeerde volgorde uitspreekt. Dus als je in je
hoofd op=het wil krijgen, dan moet je op en het in de verkeerde volgorde zeggen,
dus het op: na schudden krijg je dan op=het in je hoofd.’
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‘Maar dat is toch allebei fout, op het en het op?’ protesteerde ik. ‘Dat klopt,’ zei oom
Jan, ‘en ik zal je vertellen waarom.’ En hij streepte op=het weer door. ‘Kijk,’ zei
hij, ‘zoals ik daarnet al zei, je kunt woorden niet aan maar éen kant schudden. Dus
als je op en het schudt krijg je -op- en -het-. Bij het schudden van het op krijg je
daarom -op=het-. En daar gaat het mis: want er mogen geen haakjes overblijven. En
in Jane==zit=op=het- blijft een haakje over aan de rechter buitenkant.’ (Oom Jan
zette er een pijltje bij.)
‘Wacht even,’ zei Jane nu, ‘als ik het goed begrijp moet je zeggen Jane zit het op,
en dat ziet er dan in je hoofd uit als Jane=zit=op=het-, tenminste na schudden. Maar
dat is verkeerd omdat er rechts een haakje over blijft dat niet gebruikt wordt. In ieder
geval moet je iets anders zeggen dan je denkt. Klopt dat?’ ‘Precies,’ zei oom Jan,
‘en je zegt het anders omdat wat je eigenlijk zeggen wil pas na schudden tevoorschijn
komt. En nu komt er op de proppen.’ Oom Jan kreeg een triomfantelijke blik in zijn
ogen, alsof het zijn persoonlijke verdienste was dat de taal zo in elkaar zat. ‘Je moet
weten,’ zei oom Jan, ‘dat er eigenlijk een een-armige versie van het is: bij schudden
krijgt het twee haakjes, maar er krijgt er maar éen, en ziet er na schudden in je hoofd
uit als -het.’
‘Ho, ho,’ protesteerde ik nu, ‘bij schudden kreeg je toch altijd twee haakjes, want
je kon toch niet maar aan éen kant schudden?’ ‘Nou,’ zei oom Jan, ‘dat was tot nu
toe zo, omdat we het steeds gehad hebben over woorden die in principe twee haakjes
kunnen krijgen. Bij voorbeeld: ik en mij zijn naamwoorden die maar éen haakje
hebben. Kijk maar, je kunt wel zeggen ik zie Jane, maar niet Jane ziet ik, en dat komt
omdat ik alleen een rechter haakje heeft. En omgekeerd is Jane ziet mij goed, maar
mij ziet Jane fout omdat mij alleen een linkerhaakje heeft. Welnu, het woordje er is
net zo als mij, behalve dan dat het door schudden verandert in -het. Dus als je er op
hebt, krijg je na schudden -op=het, en daarom kun je het vastmaken aan Jane=zitzodat het er in je hoofd komt uit te zien als Jane=zit=op=het. Alles zit aan elkaar
vast en er is geen haakje ongebruikt. Daarom moet je dus Jane zit er op zeggen als
je Jane=zit=op=het bedoelt. Begrijp je wel?’
Oom Jan slaakte een zucht en ik geloof warempel dat hij opgelucht was dat hij het
tot een goed einde had gebracht. Maar was het ook echt zo: had hij het wel tot een
goed einde gebracht? Jane leek niet erg overtuigd, want zij zei: ‘Maar hebben we nu
eigenlijk een antwoord op onze vraag gehad?’ ‘Hoe luidde die vraag ook al weer?’
vroeg oom Jan. ‘Waarom je niet kan zeggen ik zit op het en in plaats daarvan moet
zeggen ik zit er op,’ wist ik nog. En Jane voegde er aan toe: ‘En waarom dat in het
Engels anders is: daar zeg je I sit on it en niet I sit there on.’ ‘Juist,’ zei oom Jan.
‘Nou, de eerste helft van die vraag is beantwoord: als je op het bedoelt moet je zeggen
er op omdat er geschud moet worden wil je die twee woordjes in je hoofd aan elkaar
vast krijgen. En in het Engels is dat anders omdat it een naamwoord is dat net zoals
Jane en Johan een haakje van zichzelf heeft: dat hoeft niet geschud te worden, en
het kan on verwarmen zodat je on=it krijgt.’
‘En met op dat en op dit gaat het precies hetzelfde?’ vroeg Jane. ‘Zeker,’ beaamde
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oom Jan, ‘om dat goed in je hoofd te krijgen moet je daar op en hier op zeggen. En
zo zijn er nog wel meer.’ ‘Ja, ja,’ zei Jane, maar ze leek nog steeds niet overtuigd.
‘En waarom is it eigenlijk niet hetzelfde als het,’ hield ze aan, ‘het betekent toch
hetzelfde?’ Ze keek oom Jan uitdagend aan. ‘Ja,’ zei oom Jan, ‘nu kom je op een
moeilijk punt: dat weet ik eigenlijk niet. Maar,’ ging hij snel verder, ‘wat ik wel weet
is dat er in het moderne Engels veel minder geschud moet worden dan in het
Nederlands. Ik bedoel, in het Nederlands heb je niet alleen er op dat geschud moet
worden wil je het kunnen begrijpe, het komt veel meer voor. Maar ik zou jullie
vervelen als ik dat ook allemaal zou proberen uit te leggen. Maar waarom het
Nederlands veel meer een schud-taal is dan het Engels, dat weet ik eigenlijk niet. En
volgens mij weet eigenlijk niemand dat.’
‘Volgens mij,’ zei ik toen, ‘komt dat omdat de engelsen zulke stijve harken zijn. Die
zijn te stijf om te schudden.’ ‘Maar de amerikanen dan,’ zei Jane pinnig, ‘dat zijn
toch helemaal geen stijve harken?’ ‘Nee,’ zei ik gevat, ‘dat zijn stijfkoppen. Die
dragen nog steeds Bermuda shorts terwijl iedereen weet dat het geen pas geeft.’ ‘Je
bent gek!’, riep Jane verontwaardigd. Toen klaarde haar gezicht op. ‘Maar dat komt
natuurlijk door al dat schudden, daar is jullie hoofd natuurlijk helemaal van in de
war geraakt!’ ‘Jongens, jongens,’ kwam oom Jan tussenbeide, ‘ik ben bang dat mijn
verhaal niet aan jullie besteed is. Jullie maken er echt een potje van. Zo letterlijk had
ik het nu ook weer niet bedoeld. En wat hebben Bermuda shorts er in hemelsnaam
mee te maken?’
Toen ging mij een licht op. ‘Dat is voor de pointe,’ zei ik en ik kon niet voorkomen
dat het wel erg triomfantelijk klonk. Jane keek me niet begrijpend aan, maar toen
verscheen op haar gezicht een brede grijns. ‘Oh vandaar,’ grinnikte ze, ‘vandaar.’
Inderdaad, ze had het door. Maar Oom Jan begreep er niets van, want die zei: ‘Dat
is trouwens een geval apart, vandaar, want je vraagt je natuurlijk af waarom dat niet
daar van is.’
Maar dat vroegen wij ons helemaal niet af.
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thijs pollmann
De discussie over Krimp en Groei houdt aan. En het blijft moeilijk om alles wat
gezegd en geschreven wordt in een coherent verband te zien. Onbenullige stemmen
verwekken rumoer en ergernis; en belangrijke bijdragen uit gezaghebbende kring
krijgen nauwelijks aandacht. Dit laatste geldt zeker ook voor de brief die de alpha's
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen aan de minister van onderwijs
hebben gestuurd, speciaal om aandacht te vragen voor de positie van de
letterenvakken. Ik wil uit die brief twee aspecten naar voren halen. Het eerste heeft
betrekking op de culturele functie van de letterenfaculteiten, en het tweede op de
arbeidsmarkt voor hun afgestudeerden.
Letterenfaculteiten zijn nodig. De voortschrijdende technologisering en de blijvende
werkloosheid, zo betoogt de Academiebrief, stellen de samenleving aan spanningen
bloot waarvan de oplossing in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van ‘het
verstandhoudingsproces tussen de staatsburgers’. Dan volgen er twee citaten uit een
lezing uit 1985 van de Groningse historicus Kossmann over de functie van de
alphafaculteit in onze maatschappij.
‘De beschaving dient het de leden van een samenleving mogelijk te maken
elkaar te verstaan. Zij moet een toegankelijk vocabulair en een stelsel van
als niet willekeurig beschouwde waarden scheppen of bewaren.’
‘Het beschavingsideaal van nu is niet prescriptief maar descriptief, het is
niet gesloten maar open. Wat het in feite inhoudt is dit: het eist dat de
democraat weet waar zijn voorstellingen van wat goed en kwaad is, mooi
en lelijk, bewonderenswaardig en verwerpelijk vandaan komen, dat hij
nagaat waar vergelijkbare voorstellingen in het heden en verleden toe
leiden, dat hij enig inzicht heeft in de manier waarop de beste scheppende
geesten in het heden en verleden de menselijke mogelijkheden hebben
gebruikt, kortom, dat hij enige eruditie bezit en enige belangstelling voor
de culturele aspecten van de maatschappij. Dit is geen luxe, geen zorgeloze
en vrijblijvende vulling van de tijd die rest als het ernstige werk in de
technologie en het bestuur is gedaan; dit is een dwingende sociale
noodzaak.’
Dit zijn diepe inzichten, mijns inziens, maar ze strekken niet tot onderbouwing van
de hoofdstelling van de brief van de Academie, namelijk dat er voor de afgestudeerden
in de letterenfaculteiten werk aan de winkel is. De zienswijze van de Academie wijkt
op dit punt af van alles wat ik op dit gebied heb gelezen.
Zoals bekend betoogt de minister, dat er voor het behoud van welvaart en
welzijnsvoorzieningen grote aantallen hoger opgeleiden nodig zijn; dat de vraag naar
afgestudeerden zal toenemen, en dat de deelname aan het Hoger Onderwijs om die
reden zelfs zal moeten worden gestimuleerd, speciaal bij meisjes en volwassenen.
De minister meent dat zij gestimuleerd moeten worden een studierichting te kiezen
waar de arbeidsmarkt wat meer belooft dan bij letteren. Daar stelt de Academie een
andere mening tegenover. Haar commissie Alfawetenschappen zegt: ‘Er
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zijn goede gronden - zowel van economische als van sociaal-culturele aard - om aan
te nemen dat de verwachte toeneming van de vraag naar hoger geschoolden zich niet
alleen zal voordoen op het terrein van de bètawetenschappen; maar ook op dat van
de alfa-wetenschappen; een stimuleringsbeleid, met name voor meisjes en
volwassenen, zal zich dan ook mede op deze wetenschappen moeten richten.’
De commissie verwacht dus dat er voor letteren-afgestudeerden werkgelegenheid
te over zal zijn in de toekomst, dat speciaal meisjes en volwassenen nog te weinig
in de alfa-richtingen studeren, en dat die categorieën daartoe speciale stimulansen
behoeven. Als contrapunt tegen het Zoetermeerse pragmatisme biedt deze opinie
even de choquerende anti-symmetrie van de lachspiegel, maar moeten we de
uitspraken en meningen ook voor waar aannemen? Wordt hier niet de imperatief van
Kossmann voor in de nabije toekomst gerealiseerde werkelijkheid opgediend? Wat
zijn immers de feitelijke uitgangspunten? Er moet so wie so al tot het jaar 2000 het
schrikbarende aantal van tussen de 20.000 en 30.000 arbeidsplaatsen in de
letterensector gecreëerd worden, en dat in een situatie van een krimpende kwartaire
sector, en een stagnerende vraag naar leraren, waarvan er bij ongewijzigd beleid zo'n
250 per jaar (in de letterensector) nodig zullen zijn. Stel de utopische situatie - ook
hier dringt de Academie op aan - dat dit tot 300 nieuwe eerstegraadsletterenleraren
zou kunnen toenemen, dan gaat het nog altijd om tussen de 1200 en 2200 nieuwe
arbeidsplaatsen in het letterengebied, per jaar. En nu zou de Academie voorzien dat
niet alleen deze getallen, maar zelfs nog grotere aantallen gevraagd zullen worden,
en dan speciaal meisjes en volwassenen? Deze zonnige toekomstverwachting houd
ik voor lichtzinnig.
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[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
foto & copyright: Klaas Koppe
Joost Zwagerman
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Recensies
Is er liefde buiten de metafoor?
Joost Zwagerman De houdgreep
De Arbeiderspers
168 p. f 28,50
In de boekenbijlage van Vrij Nederland van 20 september 1986 stond een interview
met drie debutanten, getiteld: ‘Aan de wieg van het schrijverschap’. De drie
debutanten zijn: Joost Zwagerman, Gerrit Grobben en Rein van der Wiel. Joost
Zwagerman springt er in dit interview uit als verreweg de jongste (hij is tweeëntwintig
jaar) èn de meest ambitieuze van de drie. Hij heeft goed kennis genomen van wat er
zich zoal afspeelt in de nederlandse literatuur (‘de literaire verzuiling’), en schroomt
niet zijn eigen positie daarbinnen aan te geven. Zo kan hij er niet omheen zich bezig
te houden met de ‘frictie tussen werkelijkheid en verbeelding’, wetende dat dat nu
eenmaal een ‘hot item’ is in de vaderlandse letteren. In het interview zegt hij daarover:
‘Ik heb dat op mijn manier verwerkt en wel zodanig, dat ik romanpersonages heb
gecreëerd die er achterkomen dat ze niet kunnen leven zoder dat ze een vergelijking,
een metafoor nodig hebben. Ik wil anno nu aansluiten op wat er aan de hand is binnen
de literatuur en eigenlijk het hele maatschappelijke bestel. Dat heb ik proberen te
bereiken met mijn roman De houdgreep. Een ander belangrijk doel dat mij voor ogen
stond, was dat er op een zo goed mogelijke manier een meisje als hoofdpersoon in
mijn boek voor moest komen. Want ik irriteerde me mateloos aan vrouwen die in de
literatuur door mannen worden geportretteerd.’
Nu, Zwagerman niet alleen! En inderdaad is er in zijn boek eindelijk eens een echt
leuk meisje aan het woord, al is zij niet de enige hoofdpersoon, maar een van de twéé
hoofdpersonen. Het gezichtspunt wisselt ongeveer per hoofdstukje tussen de jongen
Ingmar Booy en het meisje Adriënne, beiden omstreeks twintig jaar oud. Adriënne
is au pair in Londen. Zij ontmoet Ingmar Booy op een zomerse zondagmiddag bij
‘speakers' corner’, in het beroemde Hyde Park. Zij neemt een foto van hem als hij
de zondagskrant staat te lezen en hij spreekt haar vervolgens aan in het Nederlands.
Ze gaan samen naar de kermis. In het spookhuis gebeurt er iets waardoor ze later dat
spookhuis altijd als hun feitelijke plaats van samenkomst zullen blijven zien. Daarna
groeit er tussen hen een doelloze, belangeloze en ambitieloze liefde, die het zonder
vergelijkingen en metaforen kan stellen. Maar: niet voor niets is ‘de macht der
metaforen’ thema van het boek, en niet voor niets ook heet het boek De houdgreep,
wat verwijst naar de woorden van de cursusleider fotografie (Adriënne volgt een
cursus fotografie), namelijk dat een goede fotograaf de werkelijkheid in de houdgreep
dient te nemen, en dat elke goede foto een metafoor is.
Een stukje van de plot: Ingmar Booy logeert een poosje bij zijn oudere broer
Siewald, succesvol maker van pretentieuze videoclips. Siewald wordt de grote
spelbreker. Omdat hij de doelloze, van nut verstoken liefde van de twee hoofdpersonen
als een soort aantijging aan zijn persoonlijke carrière beschouwt, betrekt hij hen bij
het maken van zijn nieuwste videoclip, ja hij geeft hen zelfs zomaar de hoofdrol!
Het wordt de zomer van de zondagskrant, het spookhuis en de videoclip. Maar
Adriënne krijgt nachtmerries. Haar grootste angst is de angst om verminkt te worden;
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wat heeft die te maken met de opnames van de videoclip? Zullen zij en Ingmar Booy
nu werkelijkheid worden? Ze spelen twee weken lang hun liefde voor de camera's,
in een videoclip die over de orgonentheorie van Wilhelm Reich zal gaan, en Adriënne
droomt elke nacht dezelfde droom... De anti-climax volgt wanneer zij beiden,
gescheiden van elkaar, de eerste uitzending van de clip op de televisie zien, en zich
opgelicht weten.
Joost Zwagerman heeft een lichte, gemakkelijke stijl, die niettemin zeer precies
is in de formuleringen. Hij heeft tot zijn beide hoofdpersonen een vertederende
afstand en verbindt hun verliefdheid met zeer frisse metaforen, die als musische
motieven door het gehele boek heen een subtiel herhalingspatroon weven. Het
schilderij The Pool of London dat op een middag in de Tate-gallery wordt bekeken
(tevens afgebeeld op de omslag van het boek), toont Londen als ‘kinderbadje’, en
dat is ongeveer hoe Ingmar Booy deze stad ervaart, sinds zijn wandelingen met
Adriënne. Hun gesprekken worden, om in dezefde sfeer te blijven, vergeleken met
een ‘zachte, malle hangmat’, en de inhoudsloze liefdesbrieven, geschreven na Ingmars
vertrek, worden een ‘roulerend relikwie’ genoemd. Deze fetisjen, die Zwagerman
als concrete en aanschouwelijke beelden steeds opnieuw in de tekst laat opduiken,
geven de poëtische struktuur
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aan het boek. Het wordt langzamerhand duidelijk hoe de twee dolenden niet ontkomen
aan de macht der metaforen, maar dat geeft geen gedesillusioneerd einde aan het
boek; integendeel, het einde is open, en heel ontroerend. Ik verklap niks!
Mirjam van Teeseling

Multatuli heeft altijd gelijk
Er is niets poëtischer dan de waarheid; schrijvers over Multatuli
Uitgeverij Contact
157 p. f 9,90
Het Multatulijaar 1987 begint officieel op zaterdag 14 februari met een nationale
herdenking in de Nieuwe kerk te Amsterdam. Sprekers zijn P. Spigt, G.A. van
Oorschot en J. Wolkers.
Verder zijn aangekondigd: een bibliografie, twee bibliografieën (éen van Hugo
Brandt Corstius, die al verklaard heeft zijn boek in 1987 niet af te krijgen, en éen
van de grote onbekende Wim Boxtel), een aantal nieuwe tekstedities (waarvan éen
in China en éen in Cuba), een studie, een encyclopedie, een bloemlezing voor
middelbare scholieren, een aantal themanummers van tijdschriften, een
voordrachtenreeks van Jules Croiset, 3 toneelstukken, 2 musicals (waarvan éen
gemaakt door de vooraanstaande Multatuliaan Jos Brink), een opera (van Konrad
Böhmer), 5 tentoonstellingen (waarvan éen aan de universiteit van Indonesië en éen
in Ingelheim), radioprogramma's, een televisiedocumentaire, een gedenkpenning,
een congres en nog zo het een en ander.
Er is alle reden voor om deze stortvloed van activiteiten met de nodige argwaan
tegemoet te zien. Het is nog maar de vraag in hoeverre men werkelijk wil proberen
om het begrip te vergroten in wat Multatuli geschreven heeft (‘Ik wil gelezen
worden!’), en hem niet alsnog probeert in te spannen voor het eigen karretje.
Zo wordt in februari in de Westerkerk te Amsterdam een dienst gehouden ‘waarin
speciale aandacht geschonken zal worden aan de bijdragen van Multatuli rond het
debat over de godsdienst.’ Een dienst! Dat belooft interessant te worden, al neem ik
niet aan dat de dominee voor zal gaan in het ‘Gebed van den onwetende’.
Na het verschijnen van Max Havelaar kreeg Multatuli nogal wat reacties van
dominees die zich kennelijk aangesproken voelden door de manier waarop dominee
Wawelaar ten tonele was gevoerd. Deze wilden wel eens met hem praten ‘juist om
de goede zaak die gij voorstaat’. Ongetwijfeld beschouwden ze hem als een
goedbedoelende ‘onwetende’ die het licht nog niet had gezien. Multatuli, die
gedurende zijn gehele schrijversloopbaan alle bekende en onbekende retorische
middelen gebruikte om de steun van anderen te krijgen, kwam hen aanvankelijk zo
ver mogelijk tegemoet:
‘Neen, ik sta niet verre van u! Want al geloof ik niet, ik wenste, als gy, te
kunnen geloven wat ik hoop!
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Al in 1865 toonde hij berouw:
‘(...) dat ik een ogenblik geloven kon, van Christenen hulp te zullen
ontvangen in myn heilige taak, is een bewijs te-meer van Havelaars
verregaande onnozelheid.
Zodra de Christenen inzagen dat myn streven slechts menselykheid en
recht ten doel had, en dat er niets te winnen viel voor hun geloof, hebben
ze my alleen gelaten (...)’
Er valt wel wat te zeggen over de (gecompliceerde) relatie van Multatuli tot het
Christendom; het zou echter wel bitter zijn als de honderdjarige dode alsnog als de
verloren zoon zou worden binnengehaald.
Bij uitgeverij Contact is al in 1986 een boekje verschenen onder de titel ‘Er is niets
poëtischer dan de waarheid. Schrij-
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vers over Multatuli’. Met de opbrengsten van dit boekje wordt het standbeeld van
Multatuli betaald, dat op 16 mei a.s. in Amsterdam wordt onthuld. Samensteller Ivan
Wolffers verzocht honderd auteurs ‘op te schrijven wat hun eerste contact met het
werk van Multatuli was en wat dat verder in hun werk heeft betekend.’
Niet veel, kennelijk, want slechts 28 schrijvers hebben een bijdrage gestuurd
(waarvan twee al eerder waren gepubliceerd), en géen van de auteurs weet een nieuwe,
verrassende kijk op Multatuli te geven. De enige wiens bijdrage een meer dan
oppervlakkige omgang met de teksten van Multatuli verraadt is Kees Fens, maar
Fens is dan ook eerder een lezer dan een schrijver.
Het is opvallend dat in een groot aantal bijdragen aan deze bundel al dan niet verhuld
de mening wordt verkondigd die Ger Verrips legt in de mond van zijn streng
gereformeerde leraar Nederlands: Multatuli is weliswaar een groot stilist, maar verder
een ‘ijdel, aanstellerig warhoofd (...), een praatjesmaker met een uiterst
afkeurenswaardige levenswandel, die nergens iets van terecht had gebracht en er een
veel te hoge dunk over zichzelf op na hield - begaafd maar bovenal onbetrouwbaar.’
Hans Vervoort bewondert Multatuli omdat hij ‘met de taal deed wat hij wilde’,
‘al werd hij me nooit echt sympathiek’. Marion Bloem schrijft: ‘Ik walg van de
zelfingenomenheid van de schrijver’, maar toont wel - ook in de structuur van haar
eigen verhaal - ‘ontzag voor de vorm’.
Dick Hillenius vindt ‘Multatuli, de naam alleen al, (...) zo onsympathiek ijdel,
hypocriet, betweterig dat ik niet meer aan bewonderen toekom’. ‘Alleen dat korte
moment van de slottirade (van Max Havelaar, PvdL), de omslag van stemming als
in muziek’ heeft enige invloed op hem gehad, maar dit leeft nog slechts in zijn
herinnering omdat, zo stelt Hillenius ons gerust, hij ‘later niet verder verleid werd
door zijn andere schrijverij.’
Maarten 't Hart heeft het grondiger aangepakt. Hij verklaart in zijn bijdrage aan de
bundel de zestien delen van het verzameld werk ‘alle geduldig stuk voor stuk gelezen’
te hebben, en is tot de conclusie gekomen dat de algemene bewondering voor deze
schrijver ‘volkomen misplaatst’ is. Waarom? Welnu, Multatuli kon weliswaar
polemiseren als geen ander maar zijn teksten zien ‘zwart’ van de gallicismen en
‘gesteld al dat Multatuli zo goed schreef (...), sinds wanneer is goed schrijven een
vrijbrief voor schurkenstreken, voor overspel, voor flessentrekkerij, voor oplichterij,
voor weerzinwekkende snoeverij? Welke Nederlandse schrijver heeft ooit zijn vrouw
zo slecht behandeld als Multatuli zijn Tine?’
Afgezien van het oneigenlijke karakter van dit argument (heeft ooit iemand beweerd
dat goed schrijven een vrijbrief is voor wat dan ook?), trof mij onmiddellijk de
frappante overeenkomst met de ingezonden brieven van de godvrezende leden van
de familie Kappelman, zoals Multatuli die in zijn Minnebrieven incorporeerde:
‘Weledele heer!
Gy zyt een ellendeling! Ik heb de dochters van myn broeder, voor u
gewaarschuwd, en haar gezegd, dat gy een dief zyt, een echtbreker, een
falsasis, een dronkaard, een vrouwenbeul en een gek!... En dat gy geld
hebt, ja, dat heb ik ook gezegd (...) En dat gy alle meisjes verleidt en dat
gy... kortom gy zyt een ellendeling, en ik ben uw dienaar, enz.’
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Ik heb nog even overwogen of 't Hart zich hier misschien bewust van was, en zijn
bijdrage gelezen moet worden als een emulatio op de brieven van de ‘Kappellieden’,
maar helaas, bij hem is nergens een spoor van ironie te vinden. En mogen we 't Hart
eigenlijk wel vragen dat hij na het ‘geduldig stuk voor stuk lezen’ van zestien delen
Multatuli zich nog de tekst van deel twee weet te herinneren?
‘Gy komt my voor als de dief die zich zou willen ontschuldigen door de bewering
dat de publieke aanklager een lelyke pruik draagt’, zegt Mulatuli tegen Kappelman,
maar 't Hart wil over de aanklacht ook nog wel iets kwijt: Multatuli's pennestrijd
komt niet voort uit mededogen met de mishandelde Javaan, maar slechts uit wrok
en grootdoenerij. De zaak Lebak wordt als volgt afgedaan: ‘Bedenk wel dat hij in
die twee jaar grootmoedig andermans geld erdoor joeg en uiteindelijk wel terug
moest en daarover zo verontwaardigd was dat hij de eerste de beste kans greep om
amok te maken.’
Ik heb het verwijt van Multatuli's ‘verwaandheid’ en ‘gelijkhebberigheid’ altijd wat
vreemd gevonden. Zijn oeuvre is - zoals misschien het oeuvre van iedere grote
schrijver - éen groot pleidooi voor het eigen gelijk, en als er éen calvinistische deugd
was die hij daarbij kon missen was het wel nederigheid. Multatuli schreef zelf: ‘Het
hoofd-ingrediënt van schrijven of spreken is verwaandheid’. Hij stond er
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op dat alles wat hij schreef ‘waar’ was, ook zijn fictie (‘wat verdichtsel is in het
byzonder, wordt waarheid in het algemeen’), en nodigde iedereen uit het tegendeel
te bewijzen.
De filosofietjes die hij in zijn Ideeënbundels verkondigt over het begrip ‘waarheid’
mogen in 1987 naief en achterhaald overkomen, maar daar staat tegenover dat zijn
principieel kwetsbare opstelling en voortdurende commentaar en correctie op eigen
werk verrassend modern klinken.
Ook zijn wantrouwen tegenover ieder (politiek, religieus, filosofisch) denksysteem
maakt Multatuli tot een anachronisme in zijn eigen tijd. Naar aanleiding van Het
gebed von den onwetende schreef hij: ‘Men zoeke vooral in dit stukje geen dogmatiek,
geen openbaring van meningen. Het is een schets van de aandoeningen die den
oprechten waarheidszoeker heen-en-weer slingeren en martelen, gedurende den stryd
die hy te voeren heeft met de wereld en... zichzelf.’
Dankzij de virtuoze manier waarop hij de lezer weet te manipuleren - met behulp
van ironisch werkende stijlfiguren, paradoxen, redeneringen, het omdraaien van
redeneringen, herhalingen, terzijdes - ben ik nu nog steeds vatbaar voor zijn
‘aandoeningen’, ook als hij politieke kwesties behandelt die al lange verleden tijd
zijn.
Bij de auteurs van dit boekje is weinig van dit laatste te bespeuren, tenzij misschien
bij W.F. Hermans, die suggereert om het standbeeld van Multatuli op het
Thorbeckeplein te plaatsen: ‘Wat zou het heerlijk zijn, bedacht ik, als een even groot
standbeeld van de Man van Lebak hier kon worden neergezet, iets schuin achter
Thorbecke, gewapend met een ferme “klewang” en duidelijk van zins de zuinige
liberale kromschrijver de schedel te kloven!’
Er zijn nog wel een paar aardige bijdragen over wat Multatuli heeft betekend in
het (koloniale) verleden (F. Springer, Pramoedya Ananta Toer, Rudolf Ceel), maar
daar houdt het wel ongeveer mee op.
Elders in dit nummer van VOOYS breekt Elrud Ibsch een lans voor de
receptie-estetica, onder andere vanuit de overweging dat het interessant kan zijn om
te zien hoe een literaire tekst in andere tijden dan zijn ontstaanstijd geleefd heeft.
Degene die ooit het boekje ‘Er is niets poëtischer dan de waarheid’ als uitgangspunt
wil nemen voor een onderzoek naar de receptie van Multatuli in 1987, zal de moed
wel spoedig verliezen. Multatuli's boeken zelf zijn oneindig veel interessanter.
Paul van der Lecq
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Waar het hart vol van is: dichter en lezer
Willem Wilmink Waar het hart vol van is Willem Wilminks schriftelijke
cursus dichten
Van Holkema & Warendorf, 1985
f 19,90
Van een vriend kreeg ik Waar het hart vol van is, ‘Willem Wilminks schriftelijke
cursus dichten’. Ik sloeg het open en las als eerste ‘ik schrijf gedichten als dunne
bomen’, een gedicht van Jan Arends; messcherp. Nooit in minder woorden de onmacht
naar de ander uitgedrukt gezien.
In het eerste jaar hadden we geleerd dat het gedicht eigenlijk niks met de dichter
te maken had. Een Engelse literatuurcriticus werd eens ouderwets genoemd omdat
hij vond dat het werk van een auteur diens stèm was. Zo'n misverstand van de man!
Wilmink laat geen twijfel bestaan en schrijft: ‘soms is er een heel mensenleven /
in enk'le regels neergeschreven’, twee regels uit het speciaal voor dit boek gemaakte
vers, dat, als een soort rijmend exordium aan de lezer, op de achterkant staat afgedrukt.
Ieder hoofdstuk opnieuw laat Wilmink zien dat het gedicht de dichter en de lezer
toebehoort, nooit autonoom is. ‘De these lijkt mij verdedigbaar, dat alleen slechte
kunstwerken, mislukte gedichten bijvoorbeeld, autonoom zijn in de meest strikte
zin: ze verwijzen alleen naar zichzelf. Ze centreren niet, zoals een goed gedicht doet,
een hele wereld rondom zich’, schreef Fens in de Volkskrant van 30 mei. Dat is
precies wat Wilmink probeert: laten zien hoe het gedicht zich beweegt in de handen
van de lezer en een wereld naar zich toetrekt.
In zijn inleiding en de eerste twee hoofdstukken neemt Wilmink een aantal
misverstanden voor zijn lezerspubliek (een publiek van jonge en oude leken; de
stukjes verschenen eerder in De Blauw Geruite Kiel in Vrij Nederland) weg door bij
voorbeeld in te gaan op de bekende klacht dat het ‘gewroet’ in het gedicht naar de
bedoeling van de dichter het gedicht kapot maakt. Wilmink legt zijn jonge lezers
zonder omhaal, ik zou zeggen: ‘duidelijk zakelijk krachtig en kort’ (Emmens), uit:
‘op den duur wil je meer weten van de dingen waar je van houdt. Er komt een tijd
dat het weten je gevoelens kan verrijken, dat je je meisje niet alleen meer wilt
aanbidden, maar ook begrijpen.’ Op de vraag of je gedichten dan móet interpreteren,
laat Wilmink zien dat we ‘gewoonweg niet anders kunnen dan interpreteren, dat wil
zeggen: betekenis geven.’
Het is juist leuk, zegt hij verder, als je met iemand anders van interpretatie verschilt,
‘als je maar niet met iemand zit die uit hoofde van zijn functie gelijk moet hebben’,
maar het is wel oppassen met betekenis geven, want ‘waar het hart vol van is, daar
loopt je interpretatie van over’ en alleen daarmee kom je er niet. In het stukje ‘Wat
moet je weten om gedichten te begrijpen’ legt Wilmink daarom uit dat je een bepaalde
kennis en ervaring van de wereld moet hebben voordat gedichten je echt duidelijk
worden. Hij werkt vervolgens met zijn cursus steeds verder naar binnen, naar het
gedicht toe, en laat met voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven zien, wat
er in gedichten ‘gebeurt’. Over de droom in het gedicht bij voorbeeld: ‘Om die sfeer
op te roepen, moet een dichter meer doen dan alleen zijn droom noteren. Net als
wanneer je anderen een griezelige droom wilt laten meebeleven: alleen maar vertellen
wat je gedroomd hebt is dan niet genoeg.’
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Heel fraai zijn Wilminks opmerkingen over de aanwezigheid van de dichter in
gedichten die geschreven zijn vanuit het perspectief van een kind. Zo schrijft hij dat
Annie M.C. Schmidt in de ballade over Dikkertje Dap (Wilmink neemt poëzie breed)
een fout heeft gemaakt met de regel ‘Ik kan mooie poppetjes tekenen’. Wilmink zegt
hierover: ‘dat Dikkertje het heeft over “poppetjes tekenen”, wil er bij mij niet in:
volwassenen kunnen in die tekeningen poppetjes zien, (...) maar voor een kind zijn
daar echte mensen afgebeeld’.
Wie gedichten wil lezen moet meedichten, moet zich verdiepen in wie waarover
spreekt, op welke wijze, en waarom zo. Als Achterberg schrijft: ‘Ze worden hier
begraven met een haast / alsof de dood hen op de hielen zit’, hanteert hij met opzet
de dubbelzinnigheid van de verwijzing van ‘ze’ en ‘hen’, want, zegt Wilmink, ‘de
dood zit natuurlijk niet de doden op de hielen, maar juist de levenden’. En als J.C.
Bloem in plaats van ‘doodgegaan’ ‘dood geworden’ gebruikt in
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een gedicht over iemand die zelfmoord pleegt, verklaart Wilmink daarover: ‘alsof
het net zoiets is als ziek worden of hardhorend worden: alsof je hoe langer hoe doder
zou kunnen worden’. Door in te gaan op dit soort ‘expres gemaakte fouten’, zoals
Wilmink ze noemt, benadrukt hij dat poëzie een bijzonder leesgebruik vraagt.
Wilmink noemt zijn boek een ‘schriftelijke cursus dichten’ en geeft daarmee te
kennen dat het gedicht niet bestaat zonder lezer, dat de lezer uiteindelijk zelf de tekst
‘dicht’. Iemand als Oversteegen stelt zich de vraag ‘of er überhaupt wel sprake is
van “teksteigenschappen”, al dan niet subjektief waargenomen, dan wel louter van
lezershoudingen’ (in: Anastasio en de schaal van Richter, p. 24). En Fens zegt over
lezen en interpreteren: ‘Elke interpretatie (...) is de - voorlopige - ordening van de
bijgedachten (...) alleen de ervaring van de mogelijkheid tot die bijgedachten maakt
de bekoring van het lezen van bijvoorbeeld poëzie uit, of die bijgedachten nu
wetenschappelijk zijn (...) of religieus (...) of puur persoonlijk’ (de Volkskrant, 30
mei).
Op een eigen en eenvoudige manier maakt Wilmink duidelijk, dat het gaat om een
voortdurende wisselwerking tussen de tekst van de dichter en de eigen lezing. Hij
betrekt daarbij literaire termen als betekenis en interpretatie, stijl en compositie op
een beeldende en leuke manier zonder te simplificeren.
Over Paul Celan las ik dat hem gevraagd was een bijdrage te leveren aan een
boekje met als titel Mein Gedicht ist mein Messer, waarin schrijvers hun visie op het
schrijverschap formuleerden. Celan schreef de redacteur ervan dat hij moeite had
met het gegeven: hij vond het gedicht geen mes. Voor Celan was het gedicht veeleer
een ontmoetingsplaats. Hij schreef daarover eens: ‘het gedicht staat in het geheim
van de ontmoeting. Het heeft een partner, een “tegenover” nodig. Het zoekt hem op,
het spreekt zich tegenover hem uit.’ (De Gids, nr.3, 1986, p.218 en 221) Arends
schreef een messcherp gedicht over de onmacht van die ontmoeting. Waar het hart
vol van is. Een bijzonder boek.
Petra Quaedvlieg
* Wilmink ontving voor dit boek de gouden griffel. Al eerder verscheen een
schriftelijke cursus dichten van hem onder de titel Koen, maak je mijn schoen?

Taalkunde voor iedereen
De literatuurkrant Taal
Bulkboek / Uitg. Ansink
64 p. f 6,50
Het probleem met taal is, dat iedereen er verstand van heeft. Ik zal uitleggen wat ik
daarmee bedoel. Lang geleden studeerde ik scheikunde, dat is zo'n vak waar niemand
verstand van heeft, en dat mensen ontzag inboezemt als je dat wel hebt, ja sterker,
als je het nog studeert ook. Dan ben je een soort alchemist, die zwarte kunst bedrijft,
en eens de wereld zal redden, of vernietigen, wat bijna hetzelfde is, zo wij weten.
Als ik in die hoedanigheid, van chemie-student dus, zou hebben beweerd dat de
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chemische naam van soda ‘kaliumcarbonaat’ is, en van alcohol ‘ethanal’, zou men
mij geloofd hebben, ook zij die vroeger op school een 8 voor scheikunde hadden, en
zich nog vaag menen te herinneren dat het ‘natriumcarbonaat’ was, en ‘ethanol’. Ze
hebben gelijk natuurlijk, ik zei maar wat, maar men zou mij toch geloofd hebben,
want ik ‘had er verstand van’.
Met taal is dat anders, daar heeft iedereen verstand van. Dus als ik nu op een feestje
of bij een andere gelegenheid waar het gezellig is, terloops laat vallen dat wat mij
betreft taai-taai het gekste nederlandse woord is dat ik ken (voor wie het niet ziet:
een nomen gevormd uit twee identieke adjectieven, met fraseklemtoon, (dat is
achteraan)), kijkt men mij verbaasd aan. Dat woord is toch helemaal niet gek?
Bovendien, iedereen kent het. Ik begin dan meestal maar niet meer over durfal en
schreeuwlelijk.
Dit probleem doet zich in versterkte mate voor bij taalkundigen. Die slagen er om
een of andere reden maar niet in uit te leggen waar ze zoal de hele dag mee bezig
zijn. Als je iemand vertelt dat de taalkunde je vak is, wordt je meestal een
goed-fout-vraag gesteld, in de vorm van ‘Is het nu de enige of de enigste?’ of zo, en
als je dan antwoord: ‘Het hangt ervan
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af of je “de leukste” bedoelt of “geen ander dan”,’ dan is de reactie dikwijls een
vertwijfeld wijzen naar het voorhoofd, of het herhalen van de vraag, die je blijkbaar
niet begrepen hebt. Ook wordt een taalkundige tevergeefs ingeroepen bij netelige
spellingskwesties, hetgeen leidt tot vragen als: ‘Waarom is fabricage met een c en
fabrikant met een k?’, of erger nog: ‘Hoe schrijf je racete in Jan racete de hoek om?’.
En als je er dan geen antwoord op hebt, wordt al meteen sterk in twijfel getrokken
of je echt wel bent wat je zegt dat je bent.
Er zit dan niets anders op, uit te leggen wat je dan wel doet, als taalkundige, en
gaandeweg het verhaal zie je de wenkbrouwen fronsen. Gaan daar mijn dure
belastingcenten aan op? Nee, taalkunde wordt over het algemeen gezien als een
geraffineerde dekmantel om stiekum niets te doen van andermans centen.
Elders in dit nummer van VOOYS is een stukje (sorry Arie) van Johan Kerstens
te vinden, waarin aandacht wordt besteed aan dit probleem (op alchemistische wijze
zelfs).
Stel nu, dat je in de gelegenheid wordt gesteld om het probleem bij de wortel aan te
pakken, door bij voorbeeld aan zo'n 70.000 middelbare scholieren uit te leggen waar
taalkunde dan wel over gaat, en hoe leuk het kan zijn als je je even in de aard van
de vraagstelling wilt verdiepen. Dat zou een unieke gelegenheid zijn, natuurlijk. En
die gelegenheid kregen de makers van de Literatuurkrant Taal.
Zo'n Literatuurkrant is een gratis bijlage van het door veel middelbare scholieren
gelezen Bulkboek. Na het enorme succes van de Literatuurkrant over Middeleeuwen,
leek het Det Paulissen, Arie Sturm en Wim Zonneveld een goed idee iets dergelijks
ook eens te maken over taal en taalkunde. Ze hebben het geweten. Om te beginnen
is er het eeuwenoude probleem van de kopij; of iedereen die je aanschrijft reageert,
en dan heb je veel te veel, of niemand reageert, en dan moet je de hele krant zelf
volschrijven. Het eerste bleek het geval te zijn en toen dat probleem was overwonnen
(verdomd pijnlijke telefoontjes) begon het tweede probleem, dat even oud is: de strijd
met zetters en de uitgever. Wat jij nu juist een schitterend stuk vond, vinden zij
onleesbaar, buiten de orde, of irrelevant. Toen ook dat probleem was overwonnen
(verdomd ergerlijke telefoontjes, opnieuw uitleggen waar taalkunde over gaat, zorgen
dat je geen ruzie krijgt (zie opnieuw het stukje van Johan Kerstens)), kwam
uiteindelijk het derde probleem: toen het langverwachte drukwerk eenmaal verschenen
was, bleken er foutjes in geslopen, dingen vergeten of opzettelijk niet opgenomen,
en de meest vreemde illustraties en foto's te zijn gekozen. Zo gaat het altijd in de
grafische wereld, maar het is wel vervelend voor de gastredactie natuurlijk.
Toen Arie Sturm de Literatuurkrant eind vorig jaar feestelijk ten doop hield, keek
hij zichtbaar opgelucht dat het karwei geklaard was. En terecht, want het resultaat
is alleszins de moeite waard. Natuurlijk, het was allemaal nog mooier geweest als
die hinderlijke foutjes er niet ingezeten hadden, en geen bijdragen waren geweigerd,
maar in het leven kan men nu eenmaal niet alles hebben, en zoals Sturm fijntjes
opmerkte: er is als het er op aankomt niemand die het merkt, men blijkt blindelings
over een hinderlijke zetfout in zijn (Sturms) eigen stukje heen te lezen.
Bovendien stijgen de voordelen, de propaganda voor taalkunde als leuk vak, er
verre boven uit, dus niet getreurd over gemorste melk, om eens een engelse
uitdrukking in het nederlands ‘over te zetten’.
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En het resultaat mag er wezen. Genoeg in de 64 dichtbedrukte pagina's voor vele
uren lol, voor elk wat wils, want alle filosofieën en disciplines van de taalkunde
komen aan bod, en heel veel dingen ook die de meer gestudeerde lezertjes zelf nog
niet wisten, of waar ze niet eerder bij hadden stilgestaan. Kortom: heel veel leesvoer
door de opletters op letters onder ons.
Het zou te ver voeren ook maar een gedeelte van de inhoud te behandelen. Ik zal
dus met pijn in het hart een summiere keuze moeten maken.
Om te beginnen iets dat met het jeugdjournaal te maken heeft. Ik kijk daar graag
naar, en let dan vooral op hoe de geïnterviewde hoogwaardigheidsbekleders beginnen
te stotteren als ineens van ze verwacht wordt dat ze begrijpelijk nederlands moeten
spreken, en zich dus niet langer kunnen verschuilen achter het rustgevende vakjargon.
Om over de heren wetenschappers nog maar te zwijgen, die toch al nooit hoeven uit
te leggen waar ze mee bezig zijn (zolang ze tenminste niet met taalkunde bezig zijn).
Zo kan je dan als kijker naar dat jeugdjournaal Lubbers betrappen op ‘de centjes die
iedereen thuis in zijn portemonnee heeft’, als hij het Nationaal Inkomen bedoelt, en
een mij onbekende man in een witte jas op ‘kleine beestjes waar je ziek van kunt
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worden’ als hij bacteriën bedoelt.
Dat probleem heeft de taalkundige ook, als hij de middelbare scholier toespreekt.
Wat doen we bij voorbeeld als we willen uitleggen dat er in de nederlandse morfologie
een principe werzaam is dat we de Rignthand Head Rule noemen? Battus heeft dat
al eens ‘verdietst’ tot de ‘rechterhand hoofd-regel’. Mieke Trommelen wordt in haar
stukje ook met een dergelijk probleem geconfronteerd, en maakt er de ‘De Rechterkant
wint-regel’ van. Niet dat ik een beter voorstel heb, maar het maakt het probleem wel
pijnlijk duidelijk. Het stukje zelf is trouwens zeer leesbaar, daar niet van.
En om nu maar meteen bij Battus te blijven, zijn bijdragen zijn natuurlijk uniek,
het is alleen jammer dat ze uit de Opperlandse Bijbel zijn overgenomen, hoewel, ik
heb me laten vertellen dat die door middelbare scholieren nauwelijks gelezen wordt,
dus misschien is het zo erg nog niet. De keuze is in ieder geval goed te noemen. Het
klassieke stuk over pijpetuitjes, kadetjes en pilslikkers staat er gelukkig in, want de
kwakzalverij in de nederlandse taalkunde is nog steeds zeer levend. Ik las laatst nog
een stukje over een leraar Nederlands (nota bene) die thuis in zijn vrije tijd, helemaal
alleen, en dan ook niet gehinderd door enige kennis van zaken, op zijn homecomputer
een programma had ontworpen dat foutloos woorden kon afbreken. Echt waar! Hij
had het immers zelf getest in zijn woonplaats, en het werkte. En dan te bedenken dat
hij ‘geeneens geen taalkundige is,’ en dat men hem nergens wilde hebben als
wetenschappelijk onderzoeker, ‘omdat ze denken dat een eenvoudige leraar
Nederlands nergens verstand van heeft’. Tja... Het meest verbijsterende was nog, dat
die man een baan aangeboden kreeg bij een grote computerfabrikant (met een k) die
bezig was een vertaalcomputer te maken. We zijn dus gewaarschuwd. (Mijn buurman
werkt al jaren aan een perpetuum mobile, maar hij wordt tenminste nog in het
openbaar uitgelachen, op straat hoofdschuddend nagewezen en door de schooljeugd
gepest, zoals dat hoort.)
Zie daar het nut van zo'n stukje als dat van Battus. Misschien helpt het de
adspirant-taalkundigen op de middelbare school van ingesleten misvattingen over
taal af, misvattingen die, zo weten we, vaak van de zijde van de docent nog worden
versterkt.
In het voorbijgaan is meteen een ander probleem behandeld: het feit dat men op de
middelbare school vaak niet te weten komt dat het studeren van Nederlands nog veel
meer is dan Literatuur en opstel & samenvatting. Zie daar opnieuw het nut van zoiets
als de Literatuurkrant Taal.
Een klein minpuntje. Het is jammer dat het midden van de taalkrant wordt ontsierd
door kruiswoordraadsels, (met prijzen!) waarvan niet goed duidelijk wordt dat de
gastredactie daarvoor niet verantwoordelijk is.
De eindconclusie moet luiden dat wij ons allen naar de ‘goede’ boekhandel dienen
te haasten, want op is op. En ligt de Literatuurkrant Taal daar niet, dan gewoon
blijven zeuren.
Kees-Jan Backhuys

Vooys. Jaargang 5

83

Utrechts dagboek
L.H. Mosheuvel
maandag
Dagboek. Wat is een dagboek? In ieder geval geen boek. De editeurs van dagboeken
hechten grote waarde aan dit feit, gezien de nauwgezetheid waarmee zij vermelden
dat de boeken naar waarheid schoolcahiers waren, blauw gelinieerd en met een
blauw kaft dat door de jaren heen verbleekte tot een barmhartig grijs. Een dagboek
wordt geschreven in de intimiteit van de lichtkegel. De TL-buizen gaan uit. Het suizen
van de CV maakt plaats voor het ruisen van de petroleumkachel (blauwbrander).
En terwijl de inkt stroomt vloeien de tranen van de belijder samen met de
condensdruppels langs het lullige raam. Precies! Net als in Johnson Brothers Ltd.
U gelooft toch niet in ernst dat ik voor u de CV zou uitdraaien? De essentie van
het dagboek wordt weergegeven door de gouden woorden: Niemand weet, niemand
weet, dat ik Repelsteeltje heet. IJdelheid was het, onvoorzichtigheid uit ijdelheid was
het die de lieve springer heeft verlamd.
Ik lees vaak met grote belangstelling het Hollands Dagboek in de NRC. Het is een
opvoedende en geruststellende rubriek. Er blijkt soms uit dat politici heel andere
dingen doen dan we dachten. De Nederlandse samenleving blijkt nog steeds te
beschikken over cultuurdragers, blijkt nog steeds een draagvlak te hebben. Soms
kent men zo'n drager van nabij. Dat overkwam ook mij. Wat ik gehouden had voor
een kunstluis met een onzindelijk gebit ontpopte zich als een vlinder met alle harpen
van het Nederlandse muziekleven in de layout van zijn vleugels. Zoiets stemt tot
nadenken en tot behoedzaamheid.
Ik moet er overigens aan denken, dat het toespreken van een lezer niet past in het
genre ‘dagboek’.
Drukke dag vandaag. Zoals altijd. Ongelukkig dat het instituut zo laat opengaat
en zo vroeg sluit. Dat ligt duidelijk en alleen aan het NWP. Dagen tellen, uren tellen,
minuten tellen. Vijf uur. Klop op de deur. Doet u het licht uit? Je ziet hem denken:
uitslover! Toch goed dat het beheer inspraak heeft in onderzoek en onderwijs en niet
andersom.
Twee tentamens vandaag. Eerste tentamen: A-kern Couperus, B-kern Hermans.
Tweede tentamen: A-kern Couperus, B-kern Hermans.
Volle agenda voor de sectievergadering. De belangrijkste punten neem ik hier
over.
1. Aanpassing colleges aan het modulair systeem.
2. Hoeveel studiepunten toekennen voor de diverse colleges?
3. De verontrustende groei van het aantal in het Nederlands geschreven literaire
teksten.
We zijn er niet helemaal uitgekomen.
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College Versanalyse liep goed. Evaluatie: het komt mij voor dat de studenten moeite
hebben met tellen tot tien zodra het om lettergrepen gaat. Ik moet het DOE-systeem
bestellen.
Om zes uur vond ik het welletjes. Een half uurtje ontspanning in de spits. Terwijl
ik naar huis reed bleef Johnson Brothers Ltd. mij bezighouden. Vele malen heb ik
het gedicht besproken met collega's en studenten. Nu blijkt uit een artikel in De
nieuwe taalgids dat niemand het ooit begrepen heeft.
Na het eten gewerkt aan mijn studie over de poeticale opvattingen van Willem
Brakman.
Om twee uur naar bed. K. sliep al. Ik heb haar maar niet gewekt.

dinsdag
De vogels zijn weer terug. Vanochtend zaten koolmees, vink en rood borst zich met
overdreven gebaren te baden, daarbij aangestaard door een goudvis. De merels
hebben hun sloopwerk aan de bodembedekkers hervat. Soms kijkt er een met bevreemd
rond oog naar Olivier aan de andere kant van het glas. Olivier herkent zich niet in
zijn soortgenoten. Zijn soortgenoten zijn wij, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis,
maar niet zo goed gelukt. Ondanks alle aanmoedigende kreten van zijn kant zijn wij
bij het aan- of uittrekken van een jas nog nooit op de wieken gegaan. Wezens van
schijnbewegingen zijn wij, machteloze fladderaars: de zwaarte van onze vleugels
belet ons te vliegen. Dat kun je tegenwoordig gerust schrijven zonder dat iemand
zijn vinger opsteekt. De onderwijsvernieuwing heeft gezorgd voor de zo broodnodige
ruimte. Een eerste steen ligt nauwelijks terneer.
Van studentenzijde is een interessante nota binnengekomen die ten doel heeft te
voorkomen dat men te veel leest. Met een beroep op departementale zeden is daarin
vastgesteld, dat een student per uur niet meer dan X bladzijden fiction kan lezen, Y
bladzijden essay en slechts Z bladzijden poëzie. Gegeven een ruimte van 100
studiepunten kan derhalve... etc. Niet eens meegerekend de tijd voor het ter hand
nemen van het boek en het weer wegleggen. Het stuk getuigt van groot vernuft.
Wellicht mag ik de opsteller ervan in de toekomst als collega begroeten.
Het werk aan de aanpassing van de colleges aan het modulair systeem moet worden
overgedaan. De opdracht luidt nu: aanpassing van de colleges aan het modulair
systeem met het oog op de Nota Krimp en Groei. We hebben éen dag de tijd. We
hebben de hele middag vergaderd en we zijn er niet uitgekomen. Wèl begint duidelijk
te worden dot uit cultureel en didactisch oogpunt slechts interessant is wat kan
worden uitgedrukt in een studiebelasting van 40 punten. De werkelijkheid kan krimpen
en groeien, het deductieve systeem niet.
Het college Versanalyse gaat niet slecht. Ik heb de indruk dat niet iedere student
doordrongen is van de noodzaak om poëzie te lezen. Ik heb het DOE-systeem besteld
en wacht met smart op de formulieren.

Vooys. Jaargang 5

85
De avondspits werd opgeluisterd door een oud-student. Ik vermeld dit niet omdat ik
mij mede-verantwoordelijk zou willen stellen voor de wijze waarop hij uitdrukking
geeft aan zijn gevoelens, maar om een indruk te geven van de diversiteit in
maatschappelijke mogelijkheden voor hen die Nederlands studeren.
Rest van de dag: als maandag.

woensdag
Belangrijk nieuws in de krant. Men beweert, dat wetenschappelijk is aangetoond,
dat de mens niet alleen door milieu, maar ook door erfelijke factoren wordt bepaald.
Ik bedoel eigenlijk, dot het nieuws is dat dat in de krant staat. Ik durf nu wel te zeggen,
dat mij al eerder is opgevallen, dat mijn zoon lijkt op mijn broer en mijn dochter op
mijn zuster. Niet dat mij dat onverdeeld gelukkig maakt, maar het is nu eenmaal zo.
En gedacht heb ik ook wel - niet gezegd, want een mens wil niet gestenigd worden ik heb gedacht: wat geldt voor lichamelijk kenmerken, geldt misschien ook voor
geestelijke. Waarop berust het onderscheid tussen lichaam en geest anders dan op
een verouderd mensbeeld en een misverstand over het functioneren van taal?
Misschien mag ik wel zover gaan om te veronderstellen, dat de maatschappij niet
de enige verantwoordelijke is voor het feit dat niet het hele Nederlandse volk
doctorandus is. En ik, als knecht en handlanger van de maatschappij. Jaar in jaar
uit heb ik ze zien langstrekken, de kansrijken. Tot wanhoop ben ik gebracht, omdat
ik er te vaak niet in slaagde hun door de maatschappij gekoesterd intellect tot volle
wasdom te brengen. Nu blijkt, dat het IQ grotendeels erfelijk is bepaald. Ik ben geheel
in verwarring gebracht. Onder deze omstandigheden is het beter, dat ik maar niet
noteer wat er is gebeurd tijdens Versanalyse. Laat ik volstaan met te vermelden dat
de DOE-formulieren zijn gearriveerd en dat ik die tijdens het college heb uitgereikt.
In éen woord: schitterend! Overzichtelijk en een prachtige typografie. Werk van en
voor liefhebbers. Ik heb ze snel opgestuurd naar Nijmegen.
Ik mis het college Brakman. Ben een beetje de draad kwijt. Volgende week zien
we elkaar weer.
Vandaag twee tentamens. Eerste tentamen: A-kern Couperus, B-kern Hermans.
Tweede tentamen: A-kern Couperus, B-kern Hermans. Het begint duidelijk te worden
dat er dringend behoefte bestaat aan een A-kern Hermans en een B-kern Couperus.
Zal dat ter sprake brengen op volgende sectievergadering. Dat wil zeggen als we
daar aan toe komen. Van de faculteit is bericht gekomen, dat het werk aan de
aanpassing van de colleges aan het modulair systeem met het oog op de Nota Krimp
en Groei moet worden overgedaan. De nieuwe opdracht luidt: aanpassing van de
colleges aan het modulair systeem met het oog op het facultaire alternatief voor de
Nota Krimp en Groei. We hebben éen dag de tijd voor een reactie. Ja, ja, de burelen
houden de pas erin. Lastig toch dat wij marcheren met de handicap van onderwijs
en onderzoek. Wat krimpt er eigenlijk en wat groeit?
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Het antwoord ging verloren in het gejuich van Frits Spits. Morgen probeer ik
Hilversum 4. Geen produktieve dag. Kwam een beetje mies thuis.
Rest van de dag: als maandag en dinsdag.

donderdag
Ik moet vastleggen waarom ik zo'n groot bewonderaar ben van het DOE-systeem.
Het DOE-systeem heeft het evalueren (kern van iedere didactische bezigheid) verheven
van eenvoudig handwerk tot een kunst en meer dan dat: tot een systeem dat op
audiëntie mag bij de COMPUTER. Maar misschien is dat nog niet eens het
belangrijkste, belangrijker is dat het arbeidsplaatsen schept. In Nijmegen heeft het
een kantoortuin vol bureau's tot bloei gebracht. Laatst zei collega M.: Ja, maar die
burelisten moeten worden betaald en dat gaat uit dezelfde pot waaruit wij worden
betaald. Uit zo'n opmerking blijkt dat M. van mening is, dat de universiteit er primair
is voor onderwijs en onderzoek. Toch werkt ook hij in de buurt van de Heidelberglaan.
Toch bezoekt hij in wat uiterst vermoeiende vakanties moeten zijn de ene kathedraal
na de andere en zelfs heb ik hem horen zeggen, dat de heerlijkheid van deze bouwsels
ondubbelzinnig getuigt van wat voor hun scheppers het middelpunt was van het
leven. Blind voor het getuigenis van eigentijdse architectuur gaat M. met gebogen
hoofd, ogen op de straatstenen gericht naar zijn werk. Centrumgebouw Noord, vlak
bij de Heidelberglaan.
Aan mijn toon merk ik dat M. mij irriteert.
Bij geruchte vernomen, dat een lid van de Faculteitsraad in de vergadering heeft
vastgesteld, dat er in Nederland sinds Max Havelaar geen behoorlijke roman meer
is geschreven. Zoiets stelt gerust: het is een bewijs dat er in de raad nog steeds over
cultuur wordt gesproken en dus gedocht. Het stimuleert ook tot denken. Lezen kost
veel tijd. Zou het kunnen zijn, dat het aantal dissertaties en andere wetenschappelijke
publicaties van een letterkundesectie omgekeerd evenredig is met het aantal in het
haar toevertrouwde taalgebied verschijnende goede romans?
Charmante handen hebben vanmiddag een voor de sectie broodnodige
schrijfmachine van mijn kamer gehaald. De huur ervan loopt te veel op. Een PC zou
bereikbaarder zijn. Ik dacht: dat is eigenlijk een vreemde zaak, een PC is toch veel
duurder! Als zo vaak heb ik mijn ongelijk moeten bekennen geconfronteerd met de
wel zeer eigen, maar toch glasheldere logica van het BEHEER. Schrijfmachines en
PC's komen uit totaal, begrijpt u?, totaal en strikt gescheiden potten. Met een zekere
nostalgie en vertedering heb ik mijn oude vulpen (merk: Pelikan) tevoorschijn gehaald
en gereinigd. Ik bedacht plotseling dat ik hem al had toen ik bijna veertig jaar geleden
voorzitter was van De Wetsteen.
Ingeschreven met deze pen op een cursus ‘Omgaan met een tekstverwerker’.
Vergadering van de Onderwijscommissie. Belangrijkste punt: de terugkeer van
de studenten in de commissie. Curieus om te ervaren hoe in de relatie van de studenten
tot de onderwijscommissie een mythe het feitelijk gebeurde heeft vervangen. Wie
werken er mee aan een dergelijke mythevorming? Wie heeft er belang bij? Niet
onderwijs en onderzoek.
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In de auto, op weg naar huis, stelde Lex Braamhorst mijn loyaliteit tegenover
Hilversum 4 erg op de proef. Morgen toch maar Frits Spits. Radio afgezet. Moest
dus wel denken. Wat zou het weggaan van de studenten uit de onderwijscommissie
en de daaropvolgende discussies op papier en anderszins in geld uitgedrukt hebben
gekost? De sectie MOL heeft naar bevoegd oordeel recht op 7 posten om goed te
kunnen funktioneren. Daarvan zijn er momenteel 4 1/2 feitelijk bezet. Over enkele
maanden zullen dat er mogelijk nog maar 3 1/2 zijn. Wat zou het verband toch zijn
tussen wat ik net heb opgeschreven? Het heeft iets te maken met wat er groeien moet
en wat krimpen.
Rest van de dag: als maandag, dinsdag, woensdag.

vrijdag
DOE heeft mijn vertrouwen niet beschaamd. De computer heeft het feit bevestigd
dat de cursusboeken tijdig ter beschikking van de studenten waren. Dot is logisch,
want als die boeken niet beschikbaar waren geweest had ik het DOE-systeem niet
toegepast. Mijn indruk wordt bevestigd dat niet iedere letterenstudent door mij wordt
overgehaald om af te stappen van het standpunt dat poëzie niets anders is dan op
ingewikkelde = elitaire wijze schrijven over onbegrijpelijke, oninteressante, maar
vooral sombere zaken. Ik zei: niet iedere, en ik mag dus niet klagen.
Gisteravond viel mij op dat dit geen goed dagboek is. De keuze van de onderwerpen
is erg selectief. Zo geef ik in het geheel geen inzicht in mijn privé-leven. Om daar
verandering in te brengen en om rustig te kunnen werken heb ik mij om 11 uur ziek
gemeld. Mijn vrouw heeft dat ook gedaan. Hoewel wij wisten dat er een dag van
voorbeeldig familieleven op het programma stond, liep het tegen de avond toch even
uit de hand. Terwijl wij genoten van ons TV-dinner (hebben we eigenlijk TV?), haalde
K. haar agenda te voorschijn met de bedoeling onze vakantie voor het volgend jaar
vast te leggen. Zij heeft een uitzonderlijke begaafdheid in het verkrijgen van veel
vrije weken tegen inlevering van slechts weinig vrije dagen. Haar kronkelige, want
weinig principiële waardering voor de christelijke feestdagen staat lijnrecht op mijn
krachtige afkeer daarvan. In de intimiteit van dit dagboek kan ik wel toegeven dat
het een beetje ruzie werd. Geen beklijvende barst, maar zoiets kan zich herhalen en
daarmee moet je oppassen. Ik verweet haar onbetamelijke haast. Natuurlijk, niemand
kan zich onttrekken aan de van hogerhand opgelegde verplichting om zich tijdelijk
aan de vervulling van het ideaal te onttrekken, maar zich aarzelend laten meevoeren
is iets anders dan een sprong vooruit. Zij dacht daar heel anders over. Was het mij
ooit opgevallen, zong ze bijna met een aardig gevoel voor retoriek, dat in voorjaar
en zomer dit hele volk van zure werkers het zwart verdiende geld met ieder denkbaar
voertuig over de grenzen brengt? Wie zich een plaatsje veroveren wil moet tijdig in
de slag! Ze was het zat om jaar in, jaar uit etc. Zo'n treffen is toch vervelend: het
breekt de concentratie. Ik geloof trouwens dat Brakman daar ergens ook iets over
zegt.
Ik ging weer laat naar bed en om meer dan één reden heb ik K. maar niet gewekt.
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De la Court prijzen voor onbezoldigd onderzoek
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft besloten jaarlijks een aantal
kwaliteitsprijzen te doen toekomen voor onbezoldigd onderzoek. De prijzen zijn
bedoeld ter stimulering en ter waardering van het onbezoldigd onderzoek op het
terrein van de alfa- en gammawetenschappen. De jurering is opgedragen aan de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Er zijn twee prijzen van elk f 25.000,- en vier aanmoedigingsprijzen voor een
bedrag van elk f 10.000,-. De prijzen zullen gelijkelijk worden verdeeld over de alfaen gammawetenschappen. Aan de twee grote prijzen van f 25.000,- zijn de namen
verbonden van de gebroeders de la Court: de Johan de la Court prijs voor de
alfawetenschappen en de Pieter de la Court prijs voor de gammawetenschappen.
Behalve het aan de prijs verbonden geldbedrag ontvangt de laureaat bij de grote prijs
een zilveren penning en bij de aanmoedigingsprijs een bronzen penning.
Voor de prijzen komen in aanmerking onderzoekers die voor het door hen verrichte
onderzoek geen bezoldiging hebben ontvangen. Niet in aanmerking komen de
onderzoekprestaties op hun eigen gebied van hoogleraren en andere
beroepsonderzoekers die met pensioen of met VUT zijn gegaan.
De twee grote prijzen zullen worden toegekend voor een groot oeuvre, een
levenswerk of een uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie. Voor de
aanmoedigingsprijzen komen in aanmerking onderzoekprestaties die zijn neergelegd
in een wetenschappelijk boek, artikel of daarmee gelijk te stellen verslag van
onderzoek, dat niet langer dan vijf jaar vóór het sluiten van de inzendingstermijn is
verschenen. Een dergelijke tijdslimiet is vanzelfsprekend op de grote prijzen niet
van toepassing.
De ingezonden geschriften zullen worden beoordeeld door een commissie bestaande
uit leden van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen.
Degenen die menen voor een van bovengenoemde prijzen in aanmerking te komen,
worden verzocht hun bijdrage vóór 1 september 1987 te zenden naar de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam.
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De voorbode
vijf
januari 'zevenentachtig
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Voor deze aflevering van De voorbode hebben wij onszelf kortstondig de mond
gesnoerd (uitgezonderd deze bescheiden regels). Ook de bonte legioenen van oprecht
en anderszins verontwaardigden ontbreken hier. Wij willen hen niet nogmaals in
opspraak brengen. Hun beleg is gebroken, hun kruit verschoten. Geheel ontstemd
hebben zij de terugweg aanvaard. Registers en regionen lager: veiliger oorden voor
velen.
Thans presenteren wij enige gedichten van de letterkunstenaar Willem Desmense.
Een warm welkom kreeg deze begaafde minstreel toen hij, op uitnodiging (hetgeen
weinigen vergund is), onze hautaine veste betrad. Onze blik viel op hem, en wij
zagen dat hij een der onzen was...
Wij vroegen hem de avond luister bij te zetten. En voorwaar: Desmense toont zich
een stemmig dichter, die het boertige met evenveel verve hanteert als het amoureuze.
En ofschoon een aartsheiden (entreebewijs): in combinatie van beide bleek Desmense
nog ‘aandachtig’ ook, waar hij de hoogste toppen der aardse mystiek bereikend zijn
‘knoeperd’ ‘pijlt’ in ‘gebenedijde’ diepten. Ontroerd namen wij hem in ons midden
op.
Wie lezen wil hoe Desmense deze luciferische ijlten heeft weten binnen te dringen,
kope zijn bundel ‘De pianist’. In de hiér afgedrukte zes verzen richt zijn aandacht
zich naar binnen. We zien hem de sprookjestuin van zijn kinderjaren betreden, het
voor immer verloren gewaande domein. En natuurlijk, bij zulke expedities ligt de
weemoed als een sluipmoordenaar op de loer. Desmense is echter terdege gewapend
met woorden. De taal is Desmense eigen. Zij vormt zijn verweer tegen al te
nadrukkelijk oprukkende gevoelens van weemoed. Daardoor laten deze verzen (alleen
‘De waterkan’ en ‘Spoorloos en spaarzaam’ werden eerder gepubliceerd) zich kennen
als wonderlijke bouwsels van tederheid en gram.
Verder laten wij deze poezie geheel voor zich spreken.
Dit nog: Willem Desmenses bundel ‘De pianist’, onlangs in eigen beheer, op
voorbeeldige en ambachtelijke wijze (schrijven is zwoegen) uitgegeven, is verkrijgbaar
door bestelling aan ons adres. De bundel kost tien gulden, voor bestellingen buiten
Utrecht komt daar een rijksdaalder verzendkosten bij.
Overigens is het adres van De academie gewijzigd; het is in de moderne tijd niet
verstandig zich lang op dezelfde plaats te bevinden. Ook groeiden wij uit onze jas.
Wij zijn uit ons pand geknapt en hebben ons inmiddels verschanst in Nieuwegein.
Wij zijn vanaf nu te bereiken: De academie voor letterkunst, per adres Raalterveste
23, 3432 AA Nieuwgein,
Peter Nijssen, (met goedkeuring van de anderen)
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aan Dorien
zoals we dicht bij elkaar staan
dat er kinderen van kunnen komen
of in bozer dromen: gruwelheid
een grijns
of iets fijns verpozend
zoals je slaapt
mooier dan twee prinsessen
in mijn bed, brozer
begaan met het beddegoed
dan met rozen
mij, de halfvolle maan
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spoorloos en spaarzaam
de sprookjes uitgeteld
de elfen en spookjes
hooischelven en de reus
en kabouters donkerkoud
stok stookkoel en oud
dwerg en de tovernaren
feeen in het bomenwoud
strak in cirkelkring
de heksen een kikker padde
stoel en springding
zonwonder en dondering
en gewelven bodemdiep
grondvlak web watergolf
de prins en het prinsesje
ragfijn en in mensenwolf
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kleine duimpjes
een rustige maan gelegen
boven bos en bomekruin
en daar onder de rest
ligt de aarde verzwegen
in bladdernest en puin
onder gruis en paddemest
staat daarin een huis
in donder en dakpannevest
en donkere wolkedruis
dreunt er woest op neer
(reeezang en vlindergeweten)
en geen wegen terug meer
vanachter traliegevang
vanonder puin en gruis
lijkzang en kinderkreten
Het spoor naar huis
door moeder gans opgevreten

Vooys. Jaargang 5

*14
De jongen heeft ze neergezet
tinnen soldaatjes een fort
als vesting en een slagveld
opgesteld en op geschoten
morsdood. er klinkt wee
uit monde van wat rest:
weduwen en wezen. Wet
van meden en perzen.
Bijeengeveegd, weer weggezet.
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Muiterij in de kinderkamer
Bewogen en uit dozen
klimmen over de grond
leuke, lieve, broze.
Een beer met zaagselwond
het ruggetje opengereten
een hinkend hobbelbeest
een barbiehoer halfafgesleten
naderen over de grond.
Het kinderhoofd slaapt
in de kussensloop.
Gesmoorde kreet. Verloren hoop.
Twaalf slaat de blokketoren.
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De waterkan
De man die kan er wat van
de kan die man kan
hij nam de kan nam er
water van
KINDERKOOR
Nam wat ervan?
van de waterkan
Hij nam water ervan
de man nam de kan
en nam al het water ervan
KINDERKOOR
Die kan die man kan
er wat van
Maar meer kwam er dan
de man nam de kan
de kan die man kan
nam de K en A en N ervan
KINDERKOOR
Nam wat ervan!?!
die kan die man kan
ALLEN:
nam er alles van
die kan die man kan
nam alles ervan
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[Nummer 3]
Literair lezen en voorkennis
Edwin Lucas
Het gerucht wil dat in de kelders van uitgeverij De Bezige Bij al jarenlang twee
romanmanuscripten van W.F. Hermans worden bewaard, die pas na de dood van de
auteur zouden mogen worden uitgegeven. Het zouden twee vervolgromans zijn op
Herinneringen van een engelbewaarder (1971) en volgens Hermans zelf getiteld
zijn Een bad van bidden en Een hemel voor de bozen1.
Stel nu eens dat Hermans binnen afzienbare tijd zou komen te overlijden, en dat
de boeken - als ze inderdaad bestaan tenminste, en we hier niet te maken hebben met
een grap of met moedwillig misverstand - niet lang daarna in de handel zouden
worden gebracht. Met welke verwachtingen en vooronderstellingen zouden de lezers
aan die twee boeken beginnen?
Het lijkt me boven twijfel verheven dat men zal gaan lezen in de vaste
veronderstelling dat hij/zij ook twee vervolgromans op de Herinneringen in handen
heeft. Maar twijfelachtig dat men ervan uit zal gaan met twee oorlogsromans van
doen te hebben; of met twee boeken waarin de onkenbaarheid van de werkelijkheid
thema is; of, om nog maar iets te noemen, met twee boeken waarin indirect de draak
wordt gestoken met het literaire leven in vooroorlogs Nederland.
Met welke verwachtingen, vooronderstellingen en voorkennis begint een lezer
eigenlijk aan een gedicht, een novelle, een roman? Delen sommige of alle lezers
bepaalde vooronderstellingen? Zijn daarover überhaupt zinnige uitspraken of
beweringen mogelijk?

Smulders en Oversteegen
De afgelopen jaren verschenen enkele publikaties die zich min of meer indringend
met dit thema bezighouden. In 1983 promoveerde W.H.M. Smulders te Utrecht tot
doctor in de letteren op het proefschrift De literaire misleiding in de Donkere kamer
van Damokles2. Eind 1985 publiceerde J.J. Oversteegen Anastasio en de schaal van
Richter, bespiegelingen over literatuur, filosofie, literaire kritiek en
literatuurwetenschap3.
In het eerstgenoemde boek vraagt Smulders zich af waarom de lectuur van De
donkere kamer van Damokles noodzakelijkerwijs een interpretatieprobleem met zich
meebrengt dat zich laat uitdrukken in de al zo vaak opgeworpen vraag: ‘Bestaat
Dorbeck nu wel of niet’. Hij meent dat dit probleem principieel onoplosbaar is, omdat
men - zo vat ik hem kort samen4 - bij de interpretatie van de roman aanhoudend in
botsing komt met enkele automatismen van het lezen zelf. Ter adstructie van die
stelling brengt Smulders vooreerst het prealabele niveau van de literaire waarneming
in kaart: hoe functioneert de voorkennis waarmee de auteur werkt en waarmee de
lezer aan het boek begint? Welke wederzijdse en symmetrische verwachtingen
koesteren auteur en lezer van elkaar en elkaars voorkennis? Smulders stelt dat in De
donkere kamer van Damokles steevast de
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hand wordt gelicht met enkele fundamentele literaire conventies, waarmee de lezer
zodanig vertrouwd is, dat hij zich onherroepelijk laat misleiden - zodanig, dat hij
tenslotte het spoor volkomen bijster is. Wie verwacht een ‘reële’ romanwerkelijkheid
aan te treffen (en volgens Smulders verwacht iedere lezer dat) ziet die verwachting
hoe dan ook gebruskeerd.
Oversteegen heeft een ander uitgangspunt. In zijn boek staat het lezen als zodanig
centraal. ‘Wat is lezen’, vraagt hij zich af, en: is er verschil tussen ‘gewoon’ lezen
en ‘literair’ lezen? Bij de beantwoording van die vraag brengt hij ook de rol van
voorkennis, van ‘frames’ en ‘scripts’ ter sprake5. Hij introduceert het concept ‘idioom’
om aan te geven dat de lezer van een literaire tekst zekere voorkennis inschakelt
omtrent taal en werkelijkheid. Iemand die in Luceberts ‘Ik tracht op poëtische wijze’
prenatale termen en wendingen onderkent bij voorbeeld, zal dat gedicht (en misschien
ook andere gedichten van Lucebert) tegen de achtergrond van dat idioom (gaan)
lezen. Maar ook het geheel van overeenkomsten met Luceberts taalgebruik in andere
gedichten kan volgens Oversteegen zo'n idiomatisch patroon genoemd worden6.

Voorkennis over de auteur
Het is mij bij lezing van beide werken opgevallen dat voorbij wordt gegaan aan een
zeer bepaalde vorm van voorkennis, die naar mijn mening een belangrijke rol speelt
in het proces van de literaire waarneming: de voorkennis namelijk die een lezer heeft
over de auteur die hij leest. Wie aan een boek van Hermans begint doet dat (wanneer
hij althans niet voor het eerst zo'n boek ter hand neemt) met voorkennis van Hermans'
thematiek, stijlniveau, literaire middelen - althans dat veronderstel ik. Ik veronderstel
ook dat een dergelijke lezer zich niet zo gemakkelijk laat misleiden als Smulders
meent. Hij postuleert een lezer die niet gehinderd wordt door een teveel aan literaire
ontwikkeling. Het begrip ‘de lezer’ blijkt als zo vaak, een wijde jas7.
Een aanwijzing voor het bestaan van zo'n set van vooronderstellingen en
verwachtingen over een auteur (kortweg: auteurframe8) werd mij ooit eens uit
introspectie geleverd. In de NRC van 11 november 1983 publiceerde dezelfde Hermans
een artikel over Bordewijk, waarin het werk van de literatuurwetenschapper en
criticus Dautzenberg zeer lovend ter sprake wordt gebracht. Dautzenberg wordt
vanwege zijn verdiensten voor het Bordewijkonderzoek gelauwerd en geprezen9. Al lezend nu bemerkte ik dat ik steeds meer begon uit te zien naar de alinea waarin
de vernietigende kritiek op Dautzenberg zou worden uitgestort. Bekendheid met
Hermans' polemische strategie en retorische middelen, met zijn meermalen beleden
uitgesproken aversie tegen literatuurwetenschap en dagbladkritiek deden mij na
zoveel lof een des te harder afranseling verwachten. Maar die tuchtiging bleef uit,
de lof voor Dautzenberg bleek oprecht gemeend. Netto resultaat: een gebruskeerd
‘auteurframe’ - en tegelijk een sterke aanwijzing voor het bestaan ervan.
Soms ook levert de receptie van een boek incidentele aanwijzingen voor het bestaan
van zoiets als een auteurframe. Twee vrouwen van Mulisch werd bij verschijnen in
1975 door veel critici ‘on-Mulisch’ gevonden in de eenvoud van stijl en compositie
en in de voor Mulisch ongebruikelijke onderwerpskeuze. Blijkbaar had zich bij de
verraste critici
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een bepaalde mening over Mulisch gevormd (niettegenstaande de gevarieerdheid
van diens oeuvre), en was de op die mening gebaseerde verwachting niet
gehonoreerd10. De receptie van Mulisch’ roman vertoont, met andere woorden, als
het ware op schaal vergroot een soortgelijk patroon als mijn individuele reactie op
Hermans' poeslieve stuk over Dautzenbergs Bordewijk-studies. Een inbreuk op
gevestigde verwachtingen en veronderstellingen brengt die veronderstellingen en
verwachtingen klaar aan het licht. Zouden auteurs nooit een werk afleveren dat zich
min of meer afwijkend verhoudt tot het werk waaraan wij gewend zijn, of waaraan
hij ons heeft laten wennen, dan zou ‘de lezer’ zich zijn vertrouwdheid met dat werk,
en bepaalde leesmechanismen die daarop berusten, mogelijkerwijs niet of niet goed
realiseren. Men zou kunnen spreken van een individuele verwachtingshorizon, die
iedere lezer (zo veronderstel ik) voor zichzelf construeert, zodra hij aan een literair
werk begint.

Experiment
Om meer grip te krijgen op deze materie (enige theoretische literatuur op dit terrein
bestaat nauwelijks, voor zover ik kan overzien11) heb ik vorig jaar, in nauw overleg
met J.J. Oversteegen, een experiment opgezet om aanwezigheid en werking van dit
veronderstelde auteurframe proefondervindelijk vast te stellen.12 Aan het experiment
namen 10 studenten Nederlands deel, die in het tweede semester van het studiejaar
1985/1986 het capita selecta-college ‘Literatuurgeschiedenis of literaire politiek’
van Dr. W.J. van den Akker volgden. Bij hen mocht op grond van bestudering van
M. Nijhoffs Vormen (1924), van kritische artikelen van P.N. van Eyck en van
secundaire literatuur over Nijhoff (waaronder Van den Akkers dissertatie Een dichter
schreit niet, 1985) een redelijk overeenkomstige en vergelijkbare voorkennis van
Nijhoffs en Van Eycks poetica aanwezig worden geacht. Op het college was met
name Nijhoffs ‘onpersoonlijke’ poetica in het licht gesteld, zijn afkeer van
persoonlijke belijdenis-in-poeticis; voor wat Van Eyck betreft viel de nadruk op
diens juist persoonlijk-avouerende poëzie-opvatting en het daarop gebaseerde kritische
stelsel. Gedichten van Van Eyck waren echter amper of niet aan de orde gekomen,
hetgeen bij de inrichting van het experiment een complicerende factor zou blijken
te zijn.
De 10 deelnemers werden in twee groepen van 5 gesplitst. Beide groepen kregen
een gedicht van Nijhoff te lezen, ‘De rozen’, dat alleen verschenen is in de eerste,
bijzondere uitgave van De wandelaar (1916).13 Het gedicht staat op pagina96.
Groep A kreeg dit gedicht te lezen met Nijhoff als auteur; aan groep B werd Van
Eyck als auteur voorgehouden. De hypothese luidde dat groep B op grond van
ingeschakelde voorkennis omtrent Van Eyck bepaalde tekstelementen anders zou
semantiseren dan groep A, die voorkennis omtrent Nijhoff in stelling zou brengen.
Ter toetsing van deze hypothese werden 8 vragen opgesteld, die aan beide groepen
werden voorgelegd. Aan de Van Eyck-groep werd ook nog een negende vraag gesteld
om de bekendheid met de poëzie van Van Eyck te peilen. Om vergelijkbare resultaten
te verkrijgen werd het beantwoorden der vragen voorts aan een zekere tijdlimiet
gebonden.
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De rozen
Hij zei me: ‘Zoolang deze rozen
Bloeiend zijn, groot en rood Zoolang zal ook mijn liefde
Bloeiend zijn, groot en rood’.
Ze stonden stil in de vazen,
De rozen van mijn geluk:
Toen kuste ik waanzinnig van vreugde,
Toen kuste ik zijn rozen stuk.
Ik heb in de bloemen gebeten,
Ik proefde het bittere bloed En hij nam de doornige steelen
En sloeg mij - en dat was goed.

vooral op de inhoud let. Schrijf op wat je leest, zonder al te veel te analyseren en te
interpreteren. (2) Dit gedicht van Nijhoff/Van Eyck werd niet gepubliceerd. Vind je
dat begrijpelijk? Probeer redenen te bedenken waarom de dichter niet tot publikatie
overging. (3) Welke voorstelling maak je je bij de ik en de hij in het gedicht? Geef
aan welke consequenties je interpretatie van de ik en de hij heeft voor je lezing van
het gedicht. (4) Zie je een relatie tussen de ik en de dichter? Bestaat er mogelijk een
relatie tussen de hij en de dichter? (5) Neem je in het gedicht poeticale aspecten
waar? Zo ja, welke, en waar? (6) Kun je in het gedicht zinnen en/of regels aanwijzen
die je kenmerkend acht voor de dichter, en wel voor wat betreft zijn thematiek,
zinsbouw, stijl, metriek? (7) Biedt het gedicht je ruimte voor identificatie met de ik
of de hij? (8) Bij gedichten van Nijhoff/Van Eyck wordt doorgaans, naast of achter
de ‘anekdote’, een dieper niveau aangenomen. Zie je dat diepere niveau ook in dit
gedicht, en zo ja, hoe zou je dat dan omschrijven? (9) Heb je meer gedichten van
Van Eyck gelezen? Zo ja, welke eigenschappen van die gedichten kun je dan met
dit gedicht in verband brengen?
Tevoren waren de deelnemers zoveel mogelijk in het ongewisse gelaten over de
aard van het experiment; dit om mogelijke ‘verontreiniging’ van de antwoorden door
de experimentele situatie te minimaliseren.
Na beantwoording van de laatste vraag werd in beide groepen de ‘werkelijke
auteur’ bekend gemaakt. Aan groep A (werkend met Nijhoff als auteur) werd gezegd
dat het gedicht in werkelijkheid van Van Eyck was. Aan groep B (opererend met
Van Eyck als auteur) werd Nijhoff als de echte auteur bekend gemaakt. Alle
deelnemers werd daarna verzocht hun reactie op deze ‘ontmaskering’ te noteren en
aan te geven - voor zover mogelijk - op welke punten hun antwoorden op de gestelde
vragen zouden veranderen.
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Ik kan de onderzoeksresultaten hier niet in extenso bespreken; mijn bijdrage zou dan
driemaal zo lang moeten worden.14 Voor zover het wel uiterst beperkte deelnemersveld
van 10 proefpersonen überhaupt conclusies toelaat (van statistisch significante
verschillen kon eigenlijk op voorhand al geen sprake zijn) kan in zijn algemeenheid
wel worden gezegd, dat de uitkomst van het experiment de hypothese steunt. De
deelnemers die het gedicht lazen in de terechte veronderstelling dat het van Nijhoff
was beantwoordden vraag 2, 4 en 6 bijvoorbeeld duidelijk anders dan de ‘Van
Eyck’-deelnemers15.
Interessant zijn de reacties op de laatste vraag, die gesteld werd na de démasqué
van de ‘werkelijke’ auteur. In de Van Eyck-groep, waar Nijhoff als de werkelijke
auteur werd bekend gemaakt, meenden 3 deelnemers dat ‘De rozen’ in geen enkel
opzicht een ‘Nijhoff-gedicht’ is; dit vanwege de heftigheid van de gemoedsbeweging
in het vers. In de Nijhoff-groep, waar Van Eyck valselijk als de ware auteur werd
geopenbaard, zagen enkele deelnemers een vaag vermoeden bevestigd. Zij meenden
toch al, dat het geen gedicht van Nijhoff kon wezen. Hier wreekte zich weer eens de
zogenaamde observatieparadox: juist door de experimentele situatie gaan
proefpersonen anders reageren dan normaal, terwijl de onderzoeker juist meer over
dat normale gedrag te weten zou willen komen. Een enkele deelnemer vermoedde
zelfs aan een experiment over de rol van voorkennis bij het lezen mee te doen.16
Maar ook al zijn harde conclusies over dit experiment niet mogelijk17, de opzet
ervan leent zich zeker voor herhaling met een grotere groep, - gesteld tenminste dat
die zou kunnen worden samengesteld. Hoe en waar immers enkele honderden lezers
met vergelijkbare voorkennis te vinden? Overigens zal zich in iedere onderzoeksopzet
het fundamentele probleem voordoen, dat vragen naar een manier van lezen dit lezen
(dat zich toch grotendeels onbewust afspeelt) tot een bewuste, bestudeerde gebeurtenis
maakt. De activering van het ‘auteurframe’ en de bijbehorende ‘focus’ op de literaire
tekst vindt denkelijk onbewust en in een ondeelbaar ogenblik plaats. - Maar dergelijke
bezwaren kleven alle experimenteel onderzoek aan, en a fortiori onderzoek naar een
complex verschijnsel als ‘lezen’.
Een experiment met een grotere groep deelnemers zou mogelijk ook meer aan het
licht kunnen brengen over de organisatie, de structuur van dat veronderstelde
‘auteurframe’. Wat houdt dit begrip nu in concreto in? Kortom, nog veel onderzoek
kan worden verricht.

Doris Lessing
Gelukkig zetten auteurs soms zelf experimenten op. De lezer zal zich herinneren hoe
in september 1984 de Engelse schrijfster Doris Lessing bekend maakte dat zij onder
het pseudoniem Jane Somers twee romans had gepubliceerd, The Diary of a Good
Neighbour en If the Old Could. De boeken verschenen, zonder opzien te baren, in
Engeland en de Verenigde Staten in onbeduidende oplagen, terwijl Lessings Golden
Notebook (1962) alleen al in de gebonden editie een oplaag van negenhonderdduizend
exemplaren bereikte en bekroond werd met de Prix Medicis, een van de hoogste
literaire onderscheidingen van Frankrijk.18 En al is het doel van Lessings ‘experiment’
geheel anders geweest, (ze
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wilde afrekenen met de critici die volgens haar een hekel hebben aan haar vijfdelige
Canopus-cyclus), de opzet en uitwerking verschillen op de keper beschouwd maar
weinig.
Wie regelmatig met buitengewoon veel inzicht publiceert over lezen, voorkennis,
verwachtingen en dergelijke is Fens. Van de vele kleine artikelen in De Volkskrant
die hij wijdde aan dit onderwerp19 komt het stukje onder de kop ‘Toegedicht’
(verschenen 4 april 1986) zeer dicht bij het onderwerp van dit artikel. Het behandelt
de vraag wat er gebeurt wanneer een gedicht van een onbekende dichter van
Slauerhoff blijkt te zijn en wat de jury moet doen wanneer een literaire prijs blijkt
te zijn toegekend aan iemand die een gedicht van Toon Hermans heeft ingezonden,
onder andere titel. Fens beweert tenslotte dat hij levenslang gelukkig zou zijn wanneer
een Servo-Kroatische gedetineerde zijn stukje zou overschrijven en onder pseudoniem
uitgeven.
Ik niet; wel hoop ik genoeg voorkennis te hebben gekweekt bij ‘de lezer’ die
eerlang begint aan Flip Flipsens debuut Een bad van bidden of aan Een hemel voor
de bozen door W.F. Hermans.

Eindnoten:
1 W.F. Hermans in gesprek met J. Goedegebuure, Amsterdam, De Krakeling, 7 juni 1981.
Gepubliceerd in Tirade 25 (1981), nr. 268, p. 451-464 (niet geautoriseerd door Hermans) en in
New Found Land 1 (1981), nr 2 (november), p. 80-99 (wel geautoriseerd door Hermans). Over
de twee romans de laatstgenoemde publikatie, p. 89-90.
2 W.H.M. Smulders, De literaire misleiding in De donkere kamer van Damokles. Utrecht, 1983.
Diss. Utrecht.
3 J.J. Oversteegen, Anastasio en de schaal van Richter. Bespiegelingen over literatuur, filosofie,
literaire kritiek en literatuurwetenschap. Utrecht, 1986. Kavels 4.
4 Ik verwijs vooral naar de heldere ‘Samenvatting’ van de dissertatie, p. 250-258. Het ligt niet
in mijn bedoeling het proefschrift van Smulders, zomin overigens als Oversteegens publikatie,
hier indringend te bespreken.
5 Oversteegen, Anastasio, p.43. De termen ‘script’ en ‘frame’ zijn gemeengoed in het
taalbeheersingsonderzoek naar de rol van voorkennis op het lezen en verwerken van teksten.
Ik verwijs naar P. Looijmans, ‘Anticiperen vanuit schemata?’, in: Tijdschrift voor Taalbeheersing
3 (1981), p. 120-129 en vooral naar J. Peeck, ‘Voorkennis en tekstbestudering’, in: Tijdschrift
voor Taalbeheersing 1 (1979), p. 301-313. Aldaar uitgebreide bibliografie.
6 Oversteegen, Anastasio, p.42. Kanttekeningen hierbij werden geplaatst door Jeanette M. Hollaar
in haar bespreking van het boek in Fdl 27 (1986), p. 307-310.
7 De moeite die ik heb met dit begrip ventileerde ik al eerder in VOOYS 3 (1984), nr. 1, p.5-7.
8 Met de term frame duid ik een complex van vooronderstellingen, verwachtingen en voorkennis
aan. De term is afkomstig uit de informatietheorie, en vooral bekend geworden door het
onderzoek van Minsky. Zie M. Minsky, ‘A Framework for Representing Knowledge’, in: P.H.
Winston (ed.), The Psychology of Computer Vision. New York, 1975, p.211-280). Voor een
overzichtelijke samenvatting zie Smulders, hoofdstuk 2.
9 Hermans' artikel werd later bewerkt opgenomen als inleiding in een bijzondere uitgave van F.
Bordewijks novelle De fruitkar. 's-Gravenhage, 1984. p. 7-17.
10 Aan de hand van dergelijke receptiegegevens zou men ook verder kunnen theoretiseren over
de rol van het auteurframe als zodanig binnen de literaire kritiek. Ik hoop daar later nog eens
op terug te komen.
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11 In de richting gaat J.J. Oversteegen, ‘Terugblik (over Conserve)’, in: -, Voetstappen van WFH.
Utrecht, 1982, p. 73-100.
12 Het experiment werd gehouden op 9 mei 1986 aan het Instituut De Vooys. Dit artikel vervangt
de brief, die aan de deelnemers aan het onderzoek in het vooruitzicht was gesteld. Ik dank allen
nogmaals voor hun medewerking. Koen Vergeer, student-assistent van Oversteegen, was mij
behulpzaam bij de inrichting van het experiment.
13 En later in M. Nijhoff, Verzameld werk 1, Gedichten. Amsterdam, 1982, p.395. Dr. W.J. van
den Akker was mij behulpzaam bij de tekstselectie. Overigens kende niemand van de deelnemers
het gedicht.
14 Een uitgewerkt verslag wordt bewaard in de bibliotheek van het Instituut voor Algemene
Literatuurwetenschap, Ramstraat 31, Utrecht.
15 Waarbij het verschil op rekening gebracht kan worden van verschil in voorkennis.
16 Over de observatieparadox W. Labov, ‘Sociolinguistics’, in: W.O. Dingwall (ed.), A Survey of
Linguistic Science. Maryland, 1971. p. 348-362.
17 Over de argwaan waarmee experimenteel leesonderzoek in het algemeen wordt bekeken
publiceerde onlangs nog G. de Vriend, ‘Verwachtingen van lezers en onderzoekers’, in: Spektator
15 (1985/1986), p. 463-471. Dit artikel is een bespreking van het belangwekkende boek van
D.H. Schram, Norm en normdoorbreking. Empirisch onderzoek naar de receptie van literaire
teksten voorafgegaan door een overzicht van theoretische opvattingen met betrekking tot de
funktie van literatuur. Amsterdam, 1985. Diss. VU. - Van belang is voorts W. van Peer,
‘Toetsbare hypothesen in de empirische literatuurwetenschap’, in: Fdl 27 (1986), p. 129-142.
18 Voor een overzicht van de reacties zie Edwin McDowell, ‘Uitgevers wisten van Lessings
practical joke met kritiek’. In: De Volkskrant, 28 september 1984. Edwin McDowell is geen
pseudoniem van mij.
19 Ik noem hier vooral ‘De kwellingen van de lezer’, verschenen 1 april 1983; ‘Lezen en laten
lezen’, verschenen 6 april 1984 en ‘Tekstvergroting’, verschenen 28 maart 1986. Het artikel
‘Toegedicht’ is gevoegd bij het onderzoeksverslag genoemd in noot 14.
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Uit eigen koker
(Een ingezonden brief)
Joost van der Vleuten
In de laatste twee nummers van VOOYS werd de lezer vergast op een column van
de genius achter Algemene Letteren, Thijs Pollmann. Hij meldt daarin dat Algemene
Letteren nodig is om de mensen letteren te kunnen laten studeren, zonder daarna
acuut werkeloos te worden. Algemene-Letterenstudenten worden opgeleid om op
de arbeidsmarkt te kunnen concurreren met ‘anders opgeleiden’. Dat zijn H.B.O.
-ers. De concurrentiewaarde van een A.L. -studie zit in het epitheton ‘drs.’. Hoe het
zover kon komen?
Den Haag meent dat in tijden van crisis bezuinigd moet worden. En dat in tijden
van een stagnerende economie het Wetenschappelijk Onderwijs een prima
bezuinigingspost is. En dus doet Deetman wat je van een statistisch geschoolde
socioloog mag verwachten: hij hanteert de quantitatieve methode en hakt twee jaar
van de studieduur af. Duurt een studie even lang als een H.B.O. -opleiding. Bij een
tweede bezuinigingsronde beoordeelt Deetman universiteiten dan ook niet meer als
Wetenschappelijk, maar als beroepsonderwijs. Het begrip ‘maatschappelijke
relevantie’, opgedaan tijdens zijn sociologiestudie, wordt door hem quantificerend
hergedefinieerd als ‘de mate waarin arbeidsplaatsen voorhanden zijn voor
afgestudeerden van een bepaalde opleiding’. En dus wordt gesnoeid in studies met
weinig beroepsperspectief, en er wordt geld uitgetrokken voor studies die niet opleiden
tot wetenschapper, maar tot beroepsbeoefenaar. Ziedaar het gat in de markt waar
Pollmann zijn A.L.-koker in posteerde. De A.L.-student wandelt fier voort langs een
studiepad, links en rechts grazend in het lappendekenlandschap van de Letterenstudies,
en als hij zijn buik vol heeft, denkt hij dat het gras op is. De ezel. Vervolgens werpt
hij zich (hoe vicieus) in een gat in de arbeidsmarkt.
Is A.L. nu een wetenschap? In het N.R.C. betoogde Pollmann dat zijn studenten
even hard werkten als andere letterenstudenten. Ook de wetenschap is gequantificeerd.
Het uit je hoofd leren van een telefoonboek levert 3600 studiepunten op en is goed
voor een titel. Het gaat tenslotte om de centen.
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Mediëvistiek in Utrecht
A.M.J. van Buuren
De redactie van VOOYS heeft mij een wat onduidelijk verzoek gedaan: in eerste
instantie werd gevraagd om een lijst van publicaties die de sectie ‘Middelnederlandse
letterkunde’ vanaf 1984 het licht had doen zien; later echter werd gezegd dat het
vooral zou moeten gaan om het werk dat de sectie binnen het kader van het
dwarsverband ‘Mediëvistiek’ had verricht en nog verricht.
De oorspronkelijke vraag leek mij niet zeer zinvol. Zo'n lijst van publikaties kan,
als de omvang gering is, geïnterpreteerd worden als bewijs van armetierigheid, of,
indien het om vette jaren zou gaan, als een uitstalling van kijk-ons-'ns. Bovendien
levert zo'n loutere opsomming een weinig leesbare bijdrage op, behalve voor een
enkele bibliografiefanaat.
De tweede vraag stelde mij voor een ander probleem. Het werk aan het
dwarsverband valt namelijk maar ten dele concreet aan te wijzen, is lang niet altijd
tastbaar. In het onderstaande wordt geprobeerd enigszins een beeld te geven van de
activiteiten van de sectie binnen het dwarsverband ‘Mediëvistiek’. In beperkte mate
wordt er dan ook een antwoord gegeven op de eerste vraag. De grens in de tijd - 1984
- zal niet al te streng in acht worden genomen.

Gewone mensen in de Middeleeuwen
In 1976 werd in de Utrechtse letterenfaculteit de Commissie Mediëvistiek ingesteld.
Haar taak was ‘de interdisciplinaire contacten tussen mediëvisten uit de diverse
vakgroepen te bevorderen, en te komen tot meer samenwerking op het gebied van
Onderwijs en Onderzoek’ (Studiegids Mediëvistiek '86/87, p.2). In 1978 ging, voor
wat het onderwijs betreft het dubbel bijvak ‘Middeleeuwse studies’ van start. In 1983
werd de Mediëvistiek een officieel erkende vrije studierichting, op éen lijn dus met
bij voorbeeld Algemene Literatuurwetenschap. Een snelle ontwikkeling derhalve.
De neerlandici-mediëvisten hebben vanaf het begin een behoorlijk aandeel gehad
in het dwarsverband. Vooral de activiteiten van W.P. Gerritsen en later die van H.
van Dijk moeten hier genoemd worden. Zij hebben onvermoeibaar gesjouwd,
vergaderd, georganiseerd, gestimuleerd. Het is dit soort van werkzaamheden dat zo
weinig grijpbaar, zo slecht te meten, maar ook zo essentieel is.
In het studieprogramma hebben de neerlandici uiteraard een taak: in de jaarlijks
terugkerende introducerende colleges (zoals ‘Inleiding in de Mediëvistiek’,
‘Vindkunde’) in de begeleiding van scripties (daarbij zijn altijd twee docenten uit
verschillende disciplines betrokken), en in de ‘Themacyclus Mediëvistiek’, een serie
van hoor- en werkcolleges waarin ieder jaar een bepaald onderwerp centraal wordt
gesteld. In het lopende cursusjaar is dat bij voorbeeld ‘De voorstelling van licht en
donker in de middeleeuwse sa-
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menleving’ (Blok III en IV). De serie Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek, die
bij de uitgeverij H&S verschijnt, is vrijwel geheel de vrucht van deze themacycli. In
de verschillende bundels komen ook de neerlandici-mediëvisten aan het woord. In
deel 1, Hoofse cultuur (1983), vindt men een bijdrage van W.P. Gerritsen, ‘Wat is
hoofsheid? Contouren van een middeleeuws cultuurverschijnsel’ (p. 25-40) en van
F.P. van Oostrom (destijds medewerker bij de vakgroep Nederlands), ‘Hoofse cultuur
en litteratuur’ (p. 119 -138). In deel 2, Andere structuren, andere heiligen (1983),
verscheen een artikel van A.M.J. van Buuren over ‘Lutgart van Tongeren’ (p.
115-132). Aan de delen 3 en 4, Middeleeuwers over vrouwen (1985), werkten O.S.H.
Lie en W.P. Gerritsen mee met bijdragen over, respectievelijk, ‘Guinevere’ (dl. 3,
p.27-39) en ‘De omgekeerde wereld van de Amazonen’ (dl. 3, p. 157-176). Het tot
nu toe laatst verschenen deel is het zesde, Visioenen getiteld (1986). Daarin is de
sectie ‘Middelnederlandse letterkunde’ niet vertegenwoordigd. Dat is weer wel het
geval met deel 7, Gewone mensen in de Middeleeuwen, dat, als het meezit, nog net
in 1986 verschijnt. Die bundel kan worden beschouwd als een hommage bij zijn
emeritaat aan de historicus F.W.N. Hugenholtz, ook een van de voortrekkers bij de
totstandkoming van het dwarsverband ‘Mediëvistiek’. Professor Hugenholtz had
indertijd zijn inaugurele rede (Het overstemd geluid. Haarlem, 1959) gewijd aan het
probleem van de gewone man - zo zei men toen nog - in de Middeleeuwen: wij horen
wel heel wat óver hem, maar zelden of nooit iets ván hem, van hemzélf. Hij komt
eenvoudig niet aan het woord. Hoe kunnen wij hem toch aan de praat krijgen? Die
vraag heeft Hugenholtz altijd geïntrigeerd. En daarop was de themacyclus in de
cursus 1984-1985 geïnspireerd: ‘Gewone mensen in de Middeleeuwen’, een
afscheidsgeschenk in Hugenholtz' laatste jaar aan de Utrechtse universiteit.

De vrouw uit Bath.
houtsnede in Chaucer, Canterbury Tales, Westminster. W. Caxton, 1483.
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Oplettende lezers zullen hierboven deel 5 in de reeks hebben gemist. Die bundel.
Tussentijds geheten (1985), is niet voortgekomen uit colleges, maar de verbondenheid
met de Utrechtse ‘Mediëvistiek’ is evident. Het boek was bedoeld als
‘verjaarsgeschenk van vakgenoten en leerlingen aan iemand door wiens toedoen in
Utrecht het woord “Middeleeuwen” weer met een hoofdletter wordt geschreven’
(‘Woord vooraf’, p.5). Een cadeautje dus voor de hoogleraar Gerritsen. Hoewel het
best aardig zou zijn hier nader in te gaan op die hele kring van vakgenoten en
leerlingen, beperk ik mij in het kader van dit artikeltje tot de bijdragen uit de sectie
‘Middelnederlandse letterkunde’ van het Instituut De Vooys: A.M.J. van Buuren
schreef over ‘Een seer notabel boeck: Blome der doechden van Dirc Potter’ (p. 41-55),
H. van Dijk (nu hoogleraar te Groningen) gaf zijn studie als titel mee ‘Als ons die
astrominen lesen. Over het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer’ (p. 56-70)
en Orlanda Lie behandelde ‘Middelnederlandse artes-teksten in verzen en in proza:
een eerste verkenning’ (p. 157-173). Samen met Gerritsens echtgenote, G.
Gerritsen-Geywitz, bezorgde Orlanda Lie in deze huidebundel ook nog een teksteditie
met inleiding van ‘Een Middelnederlands lunarium in een Ovidius-hanschrift’ (p.
115-137).

Onderwijs en onderzoek
De reeks Utrechtse Bijdragen tot Mediëvistiek komt vrijwel geheel voort uit het
onderwijs. Dat onderwijs is natuurlijk wel gebaseerd op onderzoek, maar het is niet
per definitie hecht verbonden met het officiële onderzoeksprogramma van de
verschillende medewerkers en secties of afdelingen die zich in de letterenfaculteit
met de Middeleeuwen bezighouden. Het zit veeleer vast aan het ‘toevallige’ onderwerp
van een bepaalde themacyclus. Voor het eigenlijke onderzoeksprogramma moeten
we nog iets verder kijken.
Wat de sectie ‘Middelnederlandse letterkunde’ betreft: haar onderzoeksprogramma
valt geheel onder de zogenoemde ‘voorwaardelijke financiering’ (V.F.). Dat wil in
theorie zeggen, dat de twee stafleden met een volledige baan, Gerritsen en Van
Buuren, geacht worden 0,4 van hun werktijd aan hun onderzoek te besteden - twee
dagen in de week dus - en dat het derde lid van de vaste staf, Lie, die een halve baan
heeft, 0,2 - éen dag - dient te reserveren voor het onderzoek. (In de praktijk ligt dat
natuurlijk veel moeilijker: het dagelijkse, lopende, werk is een Hollebolle Gijs en
die kan, zoals iedereen weet, grote brokken slokken. Maar dit terzijde.) Daarnaast
werkt een aantal jonge doctorandi als ZWO (dat is: Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoeks)-medewerker, als faculteitsassistent of, per 1 januari 1987, als AIO (dat
is: Assistent in opleiding) aan een dissertatie over een onderwerp dat ook binnen het
kader valt van het onderzoeksprogramma. Dat beschermde, voorwaardelijk
gefinancierde, programma van de sectie is in zijn geheel ondergebracht bij de
‘Mediëvistiek’, niet bij de vakgroep Nederlands, en moet daarom binnen het bestek
van deze bijdrage ook enige aandacht krijgen.
De overkoepelende titel van het onderzoeksprogramma van de sectie was
aanvankelijk ‘Kaderproject filologisch en bewerkingstechnisch onderzoek van
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Middelnederlandse verhalende literatuur’, maar is nu kortweg ‘Kaderproject
Middelnederlandse letterkunde’. Om
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het iets concreter te maken licht ik er als voorbeeld éen onderdeel - het meest
omvangrijke - uit.

Het Lancelotproject
Het gaat om het Lancelotproject, dat zich bezighoudt met de Middelnederlandse
bewerkingen van de Franse Lancelot en prose. F.P. van Oostrom is in 1981
gepromoveerd op een studie over een van die bewerkingen: Lantsloot vander
Haghedochte. De teksteditie van deze Lantsloot, bezorgd door W.P. Gerritsen, met
medewerking van F.P. van Oostrom en P.G.J. van Sterkenburg, verschijnt in 1987.
Aan de zogenaamde ‘Lancelotcompilatie’ - een andere Middelnederlandse bewerking
van de Lancelot en prose - wordt gewerkt door A.A.M. Besamusca, F.P.C. Brandsma
en P.N.C. Pesch. Op een derde Middelnederlandse Lancelot-tekst promoveerde eind
1979 in Berkeley O.S.H. Lie: The Middle Dutch Prose Lancelot: a study of the
Rotterdam fragments and their place in the French, German and Dutch Lancelot en
prose tradition. Van haar dissertatie verschijnt in 1987 een omgewerkte redactie in
druk.
Als het Lancelotproject uiteindelijk over vele jaren voltooid zal zijn liggen zo'n
vijftien boekdelen op tafel, die, ook internationaal gezien, van eminent belang zullen
zijn voor de studie van de Arturistiek.
Veruit de meeste publikaties die de sectie op haar naam brengt, worden geschreven
vanuit de ‘VF'-optiek’ en hebben dus te maken met het ‘Kaderproject
Middelnederlandse letterkunde’. Een aantal van de hierboven genoemde artikelen
hoort ertoe. Maar er is meer. Ik laat een beknopt overzicht volgen, waarbij het erom
gaat een indruk te geven. Kleinere publikaties, recensies en aankondigingen, bijdragen
aan naslagwerken, artikelen in kranten, en dergelijke, blijven geheel buiten
beschouwing. Voor het overige wordt volstaan met aanduidingen. Wie meer wil
weten zij verwezen naar de wetenschappelijke jaarverslagen die ieder jaar in de
faculteit worden gemaakt, of, bij wat minder brandende nieuwsgierigheid, naar de
mettertijd te verschijnen delen van de Bibliografie van de Nederlandse taal- en
literatuurwetenschap.
Binnen het deelproject ‘Lancelot’ schreef Bart Besamusca sedert 1984 vijf artikelen
in verschillende tijdschriften (Spiegel der letteren, Bzzlletin, De nieuwe taalgids en
het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde). Bovendien bezorgde hij het
Repertorium van de Middelnederlandse Arturepiek (Utrecht, 1985). W.P. Gerritsen
leverde een bijdrage over ‘Walewein van Melle’ aan de Feestbundel voor Maurits
Gysseling.
Binnen een ander deelproject, ‘Karelepiek’, hielden H. van Dijk en I. Spijker in
1982 beiden een lezing tijdens het negende internationale congres van de Société
Rencesvals. De Actes van dit congres zijn verschenen in 1984. I. Spijker is daarnaast
mede-redacteur van het jaarlijks verschijnende Bulletin bibliographique de la Société
Rencesvals en zij werkt aan haar disseratie over Renout van Montalbaen.
Binnen het deelproject ‘Artes-literatuur’ verschenen, behalve de reeds genoemde
publicaties van O.S.H. Lie in de bundel Tussentijds, een artikel van J.E. van Gijsen
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Cent (gehouden
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in het kader van haar dissertatieonderzoek over Colijn van Rijsseles Spiegel der
minnen), de editie van Eyn corte decleringhe deser spere in de instituutsreeks
Ruygh-Bewerp (2 dln.), en een artikel van D.E. van de Poel over Die Rose in de
onlangs verschenen novemberaflevering van De nieuwe taalgids. In het kader van
haar disseratieonderzoek over de Middelnederlandse bewerkingen van de Franse
Roman de la Rose hield zij in augustus van dit jaar ook een lezing op een congres
van de International Courtly Literature Society in Dalfsen.
Binnen het vierde deelproject, ‘De Hollandse literatuur van 1350-1450’ publiceerde
A. M.J. van Buuren artikelen in De nieuwe taalgids, Literatuur, het Jaarboek ‘De
Fonteine’ en in de afscheidsbundel voor Prof. Dr. F. Lulofs, Ic ga daer ic hebbe te
doene.

Met slechts éen tekstverwerker op een hele afdeling letterkunde lijkt er nog niet veel veranderd sinds
de Middeleeuwen, (red.) miniatuur in Les Belles Heures de Jean, duc de Berry, hs. New York, The
Clolster Collection.
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Er is meer...
De genoemde deelprojecten staan binnen het ‘Kaderproject Middelnederlandse
letterkunde’ centraal. Maar er is en wordt ook gewerkt op andere deelgebieden, zoals
de Middelnederlandse Alexanderliteratuur, de hagiografie, en niet te vergeten, de
middeleeuwse overlevering van de verhalen over Brandaan. Zo bereidt J.A.G.W.
van Leusden een dissertatie voor over Veldekes Sint Servaeslegende en zij publiceerde
in 1986 in De nieuwe taalgids een artikel over ‘St. Servaes, heilige tussen paus en
keizer’. Ter gelegenheid van de zomertentoonstelling 1986 ‘Sint Brandaan, de Ierse
Odysseus’ in het museum Het Catharijneconvent (mede voorbereid door een
werkgroep van studenten en docenten van de sectie ‘Middelnederlandse letterkunde’)
verscheen van de hand van W.P. Gerritsen, de Keltiste Prof. Dr. Doris Edel en de
kunsthistorica Mieke de Kreek het boek De wereld van Sint Brandaan (Utrecht,
1986).
En, ten slotte, mocht iemand het Bulkboek Vensters naar vroeger missen, dan zij
gezegd, dat het moeilijk ergens precies onder te brengen is. Bedoeld als schoolboek,
maar wetenschappelijk doorwrocht en zeer breed van opzet, zou het met recht tot de
publikaties binnen het dwarsverband ‘Mediëvistiek’ kunnen worden gerekend. Dat
doe ik dan maar bij dezen. Meer dan 70.000 exemplaren - het mag er ook best zijn.
december 1986
Beide illustraties afkomstig uit Vensters naar vroeger, eenentwintig schoolvakken
in Middeleeuws perspectief. Amsterdam, 1985.
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thijs pollmann
Over andere zinnen gesproken
Waarom lezen we zo weinig boeken voor de tweede keer? Dat zal je bij een
grammofoonplaat of een schilderij niet zo gauw overkomen, ik bedoel dat je ze koopt,
er éen keer naar luistert of er éen keer naar kijkt en ze daarna voor altijd weg zet.
Met boeken gebeurt het bijna altijd. Hoe komt dat?
De observatie en de vraag zijn van Gerrit Krol. Ze komen aan de orde in zijn
dankwoord bij de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs, afgedrukt in De Revisor
van februari 1987.
Het is een intrigerend probleem, maar Krol heeft er geen mooie oplossing voor.
Hij meent dat de meeste boeken zo zijn ingericht dat je min of meer gedwongen
wordt ze in een keer uit te lezen, en dat je daarom ook alles in een keer moet begrijpen.
Overgeleverd aan de schrijver die de vragen stelt en alle antwoorden geeft, kun je
als lezer niet anders dan het boek wegzetten als het uit is. Van de lezer wordt niet
meer gevraagd dan zich te laten boeien. Krols betoog krijgt nog wel enkele mooie
nuanceringen, maar erg overtuigend is het niet, ook niet voor een echte Krolliefhebber.
Als weerwoord tegen degenen die hem de saaiste, de vervelendste schrijver van
Nederland vinden, is het wel een beetje grappig, maar - vrees ik - onvoldoende.
Voor mij hangt de kwestie samen met een andere, minstens zo intrigerende vraag
over de relatie tussen mooie dingen en de herinnering aan mooie dingen. Iedereen
kan zich een voorstelling maken van een schilderij, dat bij het zien en herzien een
verpletterende indruk heeft gemaakt. Niemand echter, zo verbeeld ik mij, zal evenzeer
verpletterd zijn door het herinneringsbeeld. Wie eenmaal de ‘Regentesse van het
gasthuis in Haarlem’ van Frans Hals gezien heeft, zal ze niet gemakkelijk vergeten.
Maar als esthetische ervaring moet de herinnering het onherroepelijk afleggen tegen
de ervaring zelf. Zo ook met de muziek. Hoezeer het strijkkwintet van Schubert ook
in mijn geheugen is gegrift, hoe gemakkelijk ik ook fragmenten eruit in mijn geest
tevoorschijn kan roepen, het horen zelf, de sensatie, het gebruik van de oren zelf
levert zoveel meer dan de herinnering.
Geluksgevoelens en de tinteling van lijf en leden doen zich alleen bij de directe
confrontatie met het kunstwerk voor, en ze worden door de herinnering eraan nooit
geëvenaard. De zinnen zijn dus meer dan het doorgeefluik waar men ze altijd voor
houdt. Ze voegen sensatie aan de gewaarwording toe.
Mijns inziens geldt dit allemaal ook nog voor het genot van poëzie. Om me tot
het ‘horen’ te beperken, het echte plezier van een gedicht uit je hoofd te kennen of
van een paar regels, dat doet zich niet voor als je de regels je te binnen brengt, maar
als je ze feitelijk, desnoods binnenmonds, laat klinken.
En dit laatste nu is wat er bij het meeste proza niet gebeurt. Boeken zoals Krol
bedoelt, onthou je meestal niet als woorden. Wat ik me van Ina Damman herinner
zijn - behalve enkele flarden van zinnen - beelden, geen passages. Anton in Harlingen,
de weg naar het station, de tas van Ina, het schoolreisje, het schaatsen en de reep
chocola, het zijn beelden geworden, en geen hoofdstukken of alinea's gebleven.
Is het daarom dat we aan beelden genoeg hebben om scènes en hoogtepunten
opnieuw te ervaren. En kunnen die beelden niet bijna zo goed uit de prikkeling van
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het geheugen voortkomen, als door herlezing geproduceerd worden? Hoeft het boek
om die reden niet zo snel opnieuw uit de kast te komen?
Ik geloof dat ik Het gemillimeterde hoofd eens moet herlezen.
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De prioriteit van Vrouwenstudies
Suzanne Holtzer
Mieke Bal is sinds kort werkzaam in Amerika als hoogleraar Algemene
Literatuurwetenschap aan de universiteit van Rochester. Tevens is ze daar
Susan B. Anthony-professor of Women's Studies. In Utrecht heeft ze een
aanstelling als Bijzonder hoogleraar Semiotiek en Vrouwenstudies mede
dankzij het U-fonds, ten behoeve van onderzoeksbegeleiding (momenteel
12 promoties).
In dit interview wordt voornamelijk gesproken over het feministisch
perspektief binnen de literatuurstudie.
Waarom koos U narratologie als onderwerp voor uw dissertatie?
Aanvankelijk had ik een ander onderwerp, namelijk het werk van een
romanschrijfster, Collette. Dat wilde ik analyseren, maar ik kon niet uit de voeten
met de bestaande theoriën. Daar ben ik toen eerst aan gaan werken. Dat liep uit op
een hele dissertatie.
Een bezwaar tegen het beschrijvingsmodel van de narratologie is dat het het gevaar
in zich heeft zo ver te abstraheren dat het eigenlijk niets meer beschrijft. Bent U het
daarmee eens?
In zijn algemeenheid ben ik het daar niet mee eens. In de praktijk ligt het aan het
model of dat gebeurt. Ik denk dat bij voorbeeld de semiotiek van Greimas dat gevaar
heel duidelijk in zich heeft. Dat telt ook voor die hele structuralistische modellen,
die gebaseerd zijn op Propp. Er zijn ook andere modellen, die meer
beschrijvingsmodel zijn, zoals het mijne. Daar is naar mijn gevoel het tegendeel het
geval. Het model zelf is wel abstract, maar het wordt juist gebruikt om het literaire
werk beter tot zijn recht te laten komen.
Uw dissertatie is niet geschreven vanuit een feministische vraagstelling. Hoe bent
U zich daarvoor gaan interesseren?
Door een van de recensies op mijn proefschrift werd ik erop geattendeerd dat het
wel degelijk een feministische kant had. Dat had ik zelf niet gezien, maar Hannemieke
Stamperius had dat door. Zij vond het opmerkelijk dat het ging over ofwel vrouwelijke
auteurs, ofwel vrouwelijke personages, zoals Colette, Dumas en Flauberts Madame
Bovary.
Mijn probleemstelling was sterk op gericht op het feit dat vrouwelijke personages
onvoldoende aan bod komen, zich onvoldoende kunnen uiten en op de vraag welke
invloed de vertelstructuur op hen had ten gunste van het mannelijke personage.
Zonder het vanuit een feministische visie te benaderen interesseerde me dit toen ook
al. Van jongs af aan heb ik aandacht gehad voor de positie van de meisjes. Op het
moment dat mijn vader zei dat mijn zus maar moest gaan werken, omdat ze maar
éen studie konden betalen, dat was natuurlijk die van mijn broer, werd ik ongelofelijk
kwaad. Voor de wetenschappelijke kant ervan ben ik me gaan interesseren onder
invloed van wat zich op

Vooys. Jaargang 5

110

foto: Werry Crone
Mieke Bal

Vooys. Jaargang 5

111
dat moment ontwikkelde. Mijn interesse ervoor komt voort uit mijn belangstelling
voor het ongezegde, de in de schaduw gelaten aspecten van boeken. Ik heb altijd de
neiging gehad om het marginale naar voren te halen. Dat waren vaak de posities van
vrouwen. Ik heb vrouwenstudies nooit als gebied op zich benaderd, voordat ik er
midden in bleek te zitten.
Onder invloed van het feminisme ging ik steeds meer zien hoe het verband is
tussen de positie van vrouwen in de literatuur en de werkelijkheid. Hoewel ik, net
als jij waarschijnlijk, getraind ben om te denken dat er geen enkel verband mag zijn
tussen literatuur en werkelijkheid. Dat is natuurlijk nonsens. Dat verband is er wel,
ook al is dat niet altijd een mimetisch verband, een afbeelding. Maar er is een verband.
Dat begon me toen te interesseren. In hoeverre stimuleert de cultuur seksisme en in
hoeverre houdt de cultuur seksisme in stand.
Mijn interesse voor een feministische vraagstelling is dus gevormd door een aantal
factoren vanuit persoonlijke sfeer, algemeen politieke belangstelling en vanuit mijn
eigen werk. Juist door het werken met het model van de narratologie ben ik op een
heel concreet probleem gewezen. Dat dit model tot te vergaande abstracties zou
leiden gaat in mijn geval dus zeker niet op.
In het boek En Sara in haar tent lachte... spreekt U, samen met de andere auteurs,
uw stellingname uit: ‘Deze houdt in dat wij van mening zijn dat heel veel verkeerde,
dat wil zeggen voor de mens schadelijke structuren in de gang van zaken op de
wereld, terug te voeren zijn tot de fundamentele problemen in deze verhouding
(man-vrouw verhouding. red.). Wij zijn zelfs van mening, dat gebieden waar
nauwelijks vrouwen aan te pas komen, zoals de mondiale politiek, sterk onder invloed
staan van een specifieke, mythische houding tegenover vrouwen, die schadelijk zijn
voor de mensheid.’
Is de studie van literatuur dan niet slechts middel om een doel in de werkelijkheid
te bereiken?
Dus in hoeverre gebruik ik literatuurstudie voor een politiek doel? Dat wordt
natuurlijk gauw gezegd. Mijn antwoord daarop is dat literatuur deel uitmaakt van de
politieke werkelijkheid. Ik denk niet dat er een scheiding is tussen een mooie
esthetische werkelijkheid enerzijds en een harde politieke werkelijkheid anderzijds.
Iets dat veel mensen in het vak wél denken. Ik denk dat de literatuur in de
werkelijkheid staat, door die werkelijkheid gevormd wordt en de werkelijkheid mede
vormt. De vraag in hoeverre ik literatuurstudie dus als middel gebruik om iets met
de werkelijkheid te doen, valt dan weg.
Het citaat uit Sara is een heel algemene uitspraak waarin we het vooral hebben
over de wereld. In een boek als de bijbel is die verhouding tussen tekst en wereld
natuurlijk veel direkter. Een bijbel is niet zomaar een literair werk. Er zijn koppen
door gevallen en oorlogen voor gevoerd.
U bent veel met de interpretatie van de bijbel bezig. In hoeverre heeft dit onderzoek
van de bijbel direkte invloed op literair onderzoek?
Het bijbelonderzoek ben ik begonnen naar aanleiding van een vraag die ik op mijn
theorie kreeg, namelijk: ‘Is die theorie alleen toepasbaar op moderne romans of heeft
het een groter bereik?’ Ik ben die theorie toen eerst gaan toepassen op
post-modernistische romans, zoals die van Duras. Vervolgens zocht ik naar een tekst
die uit een an-
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dere cultuur komt. Iets heel vers of iets heel ouds. De bijbel leek me daar geschikt
voor.
Er was ook een andere vraag, die in de tijd dat ik met het bijbelonderzoek begon
sterk telde. De vraag van de maatschappelijke relevantie van ons werk, van
literatuuronderzoek, kwam op. Ook nu met de bezuinigingen is deze vraag weer
actueel. Kan de maatschappij niet even zonder literatuuronderzoek? Mijn antwoord
daarop is: ‘Nee, de maatschappij gaat ten gronde zonder literatuuronderzoek!’ Ik
denk dat de cultuur de werkelijkheid niet alleen in negatieve zin stuurt, zoals het
bevestigen van vrouwbeelden (die ik dan probeer te bekritiseren), maar ook een
subtiliteit aan de werkelijkheid geeft. Ik denk dat de inbreng van de literatuurstudie
en de studie van cultuur in het algemeen voor de maatschappij een instandhouding
van subtiliteit is. Dat vind ik van vitaal belang. Zonder subtiliteit gaan we regelrecht
naar een vernietiging. De verantwoordelijkheid wordt natuurlijk des te groter wanneer
er ook aandacht besteed wordt aan onderbelichte gebieden als vrouwen en etnische
groeperingen.
De bijbel was voor mij het beste voorbeeld van literatuur. Het is echt literatuur.
Tegelijkertijd is het een literaire tekst die gehandeld heeft, die gevolgen heeft gehad
voor de mensen. In die zin is het een extreem voorbeeld van wat ik van literatuur in
het algemeen vind. Het staat altijd in interactie met de maatschappij. Negatief in de
zin dat het het stereotype blijft voeden en positief dat het, als je het goed leest, ook
hele subtiele mogelijkheden vertoont, omdat juist in mythische teksten vaak problemen
worden uitgebeeld. Ik denk dat we in de maatschappij altijd geneigd zijn naar
oplossingen toe te rennen en niet de problemen echt goed tot ons te laten doordringen.
Het aardige van de bijbel vind ik dat er nooit éen ideologie in zit. Het is nooit
monolitisch. Er zit ook altijd een deconstructie van de ideologie in.
In hoeverre is er binnen de universiteit ruimte voor feministisch onderzoek?
Ik denk dat feministisch onderzoek wanneer het binnen de gevestigde kanalen
plaatsvindt als ordeverstoorder kan funktioneren. Een ordeverstoorder die niet in
Nederland maar elders, steeds serieuzer genomen wordt. Men begint er rekening
mee te houden. In Amerika is dat heel duidelijk merkbaar aan de taal die op
congressen wordt gesproken. Het seksisme van tien jaar geleden kan nu niet meer.
In theorie werkt het in Utrecht ook zo. De faculteit en het College van Bestuur
hebben alle aandacht voor Vrouwenstudies. Het wordt nu ook een afstudeerrichting.
Maar in de praktijk ligt het anders. Wanneer er advertenties worden geplaatst zeggen
ze aan vrouwen de voorkeur te geven, maar in feite gaat het impliciet zo: ‘maar wij
hebben liever een man, dus vinden we die beter.’ Er is geen acceptatie van iets dat
anders is. Alles moet binnen de eigen visie passen. Dat merk ik ook bij Algemene
Letteren. Zij hebben het idee dat Vrouwenstudies een beetje sociale wetenschap is.
Zoals ik dat doe is dat helemaal niet zo. Het is puur cultuuranalyse. Die visie krijg
je ze niet in hun kop gehamerd. Voor een deel ligt dat aan de algemene tendens. Als
het slecht gaat wordt men conservatiever. Dan gaat het om prioriteiten. Ze willen
dan best een beetje toelaten als er nog een gaatje over is. Maar Vrouwenstudies zou
een serieuze kans moeten hebben. Dat is nu niet het geval met éen post gedeeld over
zoveel tienden en zoveel vakgroepen. De situatie is hier heel erg afhoudend. Zeker
vergeleken met mijn
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nieuwe baan. Daar is een instituut opgericht waar éen persoon per vakgroep in zit.
Vijfendertig mensen doen daar mee aan Vrouwenstudies. Er wordt een bijzonder
hoogleraarschap aan verbonden, dat heb ik gekregen, en er komen congressen,
publicaties. Misschien hebben ze daar wat meer geld, maar het is ook een kwestie
van prioriteiten stellen.
Maar Amerika is toch een heel conservatief land. Hoe zit dat precies?
Amerika is wel conservatief, maar ook liberaal. Dat moeten ze een beetje hoog
houden. Dat gaat natuurlijk ten koste van het rechtse klimaat. Toch is het moeilijk
om in Amerika problemen aan de orde te stellen die wat socialer gericht zijn dan
alleen de positie van de vrouwen binnen het huwelijk en binnen het gezin. Maar het
liberalisme dat sociaal tot wantoestanden leidt, leidt op de universiteit tot verbetering.
Hoe gaat een studie als Nederlands eruit zien als je die in het verlengde van
Vrouwenstudies zet?
Ik vind het moeilijk om me te verplaatsen in iemand die een heel programma
Nederlands moet gaan opzetten, hoewel ik het best leuk zou vinden om daar over te
denken. Laten we het een utopische studie Nederlands noemen. In de propedeuse
zou een aparte cursus Vrouwenstudies zitten, die alle vakken van Nederlands vanuit
feministisch perspectief doordenkt. Bij Middelnederlands leer je vertalen. Bij
Vrouwenstudies leer je dan dat vertalingen ook vaak gestuurd worden door ideologiën.
Daarnaast zou in iedere cursus van de propdeuse tenminste éen zitting aan het
feministich perspectief besteed moeten worden. en het liefst het perspectief er
helemaal doorheen, zoals het mannenperspectief er in de facto doorheen
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Je moet natuurlijk heel goed getrainde en goed menende docenten hebben. Ik ben
voor een veel beperkter aantal vakken en ik zou het hele studieprogramma door veel
nadruk leggen op vaardigheden, analytische vaardigheden, eerder dan op kennis. Ik
zou op alle literatuurlijsten de literatuur systematisch verdelen over alle groeperingen,
dus niet afgaan op wat de klassieken zijn, maar kijken of er teksten van vrouwen zijn
of studies over vrouwen, zelfs bij oudere perioden.
Dat feministisch perspektief is in feite relevant voor alle andere perspektieven.
Zelfs voor een mannenperspektief. Het is voor mannen ook goed om te beseffen in
hoeverre ze vanuit hun man-zijn werken. De cursussen die er zijn hoeven niet
fundamenteel anders te zijn dan nu. Ik zou ten eerste letten op hoe het materiaal
geselecteerd is en ten tweede zorgen dat de benadering zo is dat je weet waar je staat.
U gaat in uw onderzoek uit van een feministische visie. Deze moet ook doorklinken
in de resultoten van het onderzoek. Is het gevolg van een dergelijke (inter-)subjectieve
benadering niet dat ieder onderzoek opnieuw verricht moet worden?
In zekere zin gebeurt dat steeds. De hele wetenschap ontwikkelt zich dialectisch.
Al kritiek leverend op de voorganger doe je het beter. Dat geldt natuurlijk ook
hiervoor. Er is een heleboel onderzoek waar niks op aan te merken is, tenminste niet
speciaal vanuit feministisch oogpunt. Maar er is een heleboel niet onderzocht. Ik zal
nooit zeggen dat mannenonderzoek moet verdwijnen, maar het moet duidelijk zijn
dat het mannenonderzoek is. Het verschil met veel van mijn mannelijke collega's is,
dat ik niet geloof dat er neutraal onderzoek is.
Er zijn methoden en resultaten die niet alleen niet bruikbaar zijn voor een
feministische vraagstelling, maar die ook heel seksistische resultaten geven. Ik heb
een artikel geschreven waarin ik dat heel uitvoerig demonstreer. Over het actantiële
model van Greimas zeg ik dat er vijf seksistische problemen aanzitten en desondanks
stel ik voor het te gebruiken. Methoden zijn niet per definitie feministisch of
seksistisch, maar er zijn wel methoden die erg stimuleren dat vrouwen buiten de
resultaten worden gehouden.
Als je bij voorbeeld bij psychoanalyse de held definieert als handelend subject die
de wereld intrekt, helemaal volgens mannelijk schema, dan is je resultaat dat je bij
voorbeeld in de negentiende eeuw geen vrouwelijke helden hebt. De boeken waar
vrouwen de duidelijke hoofdpersonen in zijn, passen dan niet binnen het
begrippenapparaat. Op dat moment moet je het begrip held gaan herdefiniëren, zodat
de vrouwen er ook onder vallen.
Zijn er methoden die echt niet bruikbaar zijn?
Ik verwerp bij voorbaat geen enkele methode. Ik verwerp alleen methoden die tot
bedriegelijke resultaten leiden. Ik denk dat het empirisch onderzoek, zoals dat
momenteel binnen de literatuurwetenschap wordt beoefend, op een bedriegelijk idee
gebaseerd is. Ton Anbeek en Verdaasdonk zijn bezig met het onderzoeken van
recensies. Ik denk dat zij bezig zijn met het herhalen van ideologiën. De recensies
zijn geschreven door de heersende club van heren in driedelig grijs, die het cultureel
supplement in handen hebben. Als je op grond daarvan constateert wat de literatuur
van een bepaalde tijd
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is, bevestig je slechts de visie van een kleine groep. Ik vind dat helemaal niet
empirisch. Je interpreteert de recensies, net zoals we vroeger de tekst interpreteerde.
Dan doe ik dat laatste liever, omdat ik mijn eigen interpretatie meer vertrouw dan
die van anderen.
Welke gevolgen heeft feministisch onderzoek voor literatuurgeschiedenis? Betekent
het dat er twee geschiedenissen komen; een vanuit een mannelijke visie en een vanuit
een feministische visie?
Maaike Meijer bespreekt deze vraag in haar proefschrift. Zij doet literair-historisch
onderzoek naar dichteressen in de moderne tijd in Nederland en komt tot de conclusie
dat literatuurgeschiedenis altijd éen geheel is geweest. We hebben éen
literatuurgeschiedenis. Dat heeft altijd geleid tot canonisering van homogene literatuur
en een buiten beschouwing laten van wat daar niet in past.
Op college heb ik pas het boek Uncle Toms Cabin behandeld, dat als kinderboek
en als sentimenteel damesromannetje heel beroemd is. In de voorwoorden van de
verschillende edities wordt het telkens tot een echt vrouwenboek bestempeld: het
gaat allemaal over liefde en er komen geen echte daden in voor. Er wordt namelijk
maar éen keer een vuist uitgestoken en er wordt maar een keer iemand doodgeschoten.
Dát zijn daden. Zie de definitie waar dit op gebaseerd is. Het boek gaat over liefde
omdat het door een vrouw geschreven is. Bij mijn weten gaan negen van de tien
boeken over liefde, en zijn ze negen van de tien keer door mannen geschreven. Dat
is dus onzin. Bovendien is het niet eens waar. Uncle Toms Cabin gaat nauwelijks
over liefde. Daar komen die slaven absoluut niet aan toe. Er zijn wat mensen die van
elkaar houden, maar dat is geen thema van het boek. Die voorwaarden zijn gebaseerd
op een vooroordeel over hoe vrouwen schrijven. Het is een sentimental novel, dat is
dus over liefde, dus niet echt serieus, want er wordt niet in gevochten. Dit is een
voorbeeld van hoe een boek uit de canon wordt gehouden. Omgekeerd is een
sinterklaasrijmer als Jacob Cats wel in de literatuurgeschiedenis opgenomen. Deze
is volstrekt willekeurig tot stand gekomen.
Wat Maaijke Meijer nou zegt is dat je niet twee literatuurgeschiedenissen krijgt,
want mensen zijn niet alleen man of vrouw, maar je krijgt er tientallen. Vanuit een
bepaalde positie ontstaat een bepaalde visie op de cultuur. Er is duidelijk een lesbische
vrouwenliteratuur. Zwarte vrouwen zijn op dit moment actief en er is vooral een
canon van vrouwenliteratuur. Dé literatuurgeschiedenis is er altijd maar éen. Door
een wonder zitten Gerrit Komrij en Gerard van het Reve als homo er wel in, terwijl
lesbische schrijfsters daar niet in zitten. Alleen Anna Blaman, misschien omdat ze
als haar hoofdpersoon nogal eens een man uitbeeldde. Het is nu wel aan het
veranderen. Ik denk dat het heel goed is om de literatuur van het verleden opnieuw
te bekijken met het idee voor ogen dat je verschillende lijnen hebt.
Elrud Ibsch zegt in een interview met VOOYS (jaargang 5, nummer 2) dat Nederland
nog niet zoveel invloed heeft ondervonden van het deconstructivisme: ‘Misschien
zal het ook wel niet gebeuren’. Bent U het daarmee eens?
Ik denk dat er naast het deconstructivisme andere dingen zijn waar elders op het
moment méer aan gedaan wordt. Daarbij denk ik aan intertekstualiteit, de relatie
tussen de kunsten en psychoanalyse. Maar aan alle vier wordt in Nederland wel wat
gedaan. Jan
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van Luxemburg is bezig met deconstructie. Christel van Bohemen heeft een prachtig
boek geschreven over de engelse roman dat ze in Amerika gaat publiceren. Dat boek
is is pure deconstructie. Ik vind het een waardevol kritisch instrument. Culler legt in
zijn boek On Deconstruction het grondprincipe ervan uit. Hij geeft het voorbeeld
van oorzaak en gevolg. Wij denken altijd dat gevolg gevolg is van een oorzaak en
oorzaak een oorzaak van een gevolg. Maar een oorzaak is alleen maar oorzaak als
het een gevolg heeft. Want als er geen gevolg was was het een los feit, dus is gevolg
de oorzaak van de oorzaak. Daar kom je dan niet meer uit. Hetzelfde kun je doen
met detail en hoofdzaak. Er wordt vaak nogal willekeurig gezegd dat iets hoofdzaak
is, maar afgezien daarvan denk ik dat een hoofdzaak zich alleen maar kan
onderscheiden van een detail dankzij het detail. Dus dat maakt een detail hoofdzaak
ten opzichte van de hoofdzaak. Het is een kritische denkwijze waarin je vooral
tegenstellingen ondermijnt door ze om te draaien en te laten zien dat dat net zo
makkelijk kan. Ik vind het ontzettend nuttig. Het wordt misbruikt als men denkt dat
het leidt tot behagelijk omdraaien in de tegenstrijdigheid. Er is een stuk van Derrida
waarin hij antwoordt op de vraag: ‘Wat doen we met Zuid-Afrika, met de apartheid?’
Je zou dan makkelijk kunnen zeggen: we deconstrueren de apartheid. Maar daar gaat
het niet om. Wat je moet deconstrueren is de verdediging daarvan. Wat je moet
ondermijnen is de dagelijkse manier waarop dat wordt voortgezet.
Over de relatie tussen beeldende kunst en literatuur komt een congres aan de VU.
Varga organiseert dat voor wat betreft de literatuur en Carel Blotkamp voor
Kunstgeschiedenis. Daar zit wel wat beweging in.
Psychoanalyse is iets dat in het buitenland veel gedaan wordt en in Nederland nog
altijd moeilijk ligt. Toch wordt er wel mee gewerkt. Etty Mulder doet dat in de
musicologie, Han Verhoeff voor de literatuur.
Intertekstualiteit vind ik heel belangrijk. Ook in de literatuurgeschiedenis.
Intertekstualiteit is een benadering die de literatuur heel duidelijk laat zien in relatie
tot andere cultuuruitingen. Volgens de theorie van Lacan is iedere taaluiting niet
anders dan een andere versie van al bekende verhalen die in de cultuur zitten. Dat
betekent dat cultuur ontzettend belangrijk is. Er wordt nooit zomaar geciteerd, maar
het wordt altijd veranderd. Ik vind dat heel goed te zien bij Brakman, bij Bekentenissen
van de heer K. Het is een soort reactie, een verdergaan op Kafka. Ernst van Alphen
is bezig met een dissertatie over het werk van Brakman waarin hij laat zien hoe de
auteur creatief met zijn voorgangers omgaat.
In Nederland zijn er nog altijd mensen die daar heel negatief op reageren. Zij
denken dat Brakman Kafka wil verbeteren. ‘Wat haalt hij zich in zijn hoofd. Kafka
is veel mooier.’ Terwijl hij Kafka helemaal niet wil verbeteren. Hij wil het probleem
dat bij Kafka aan de orde is gesteld verder voeren. Intertekstualiteit wordt wel eens
verward met gewoon bronnenonderzoek. Er is een Belg, Claes, die onderzoek doet
over bronnen in het werk van Claus. Hij geeft alleen aan waar de citaten vandaan
komen. Hij noemt dat intertekstualiteit. Dat vind ik dus volkomen futiel. Dat is geen
intertekstualiteit, dat is ouderwets bronnenonderzoek. Intertekstualiteit mag nu wel
in Nederland, maar dan wordt het weer zo ouderwets gedaan.
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Heeft u er enig idee over wat er in de toekomst met de literatuurwetenschap zal
gebeuren?
De trend van het ogenblik is interdisciplinair. Ik denk dat dat te maken heeft met
hoe de academische wereld in elkaar zit. We zijn steeds verdergaande specialisaties
gaan ontwikkelen in een denken dat we éen ding moeten opdelen en dat we daarin
steeds beter moeten worden. Het heeft iets van: we worden steeds beter in steeds
minder tot we alles weten van niets. Men begint in de gaten te krijgen dat de
indelingen gemaakt zijn op een moment dat we helemaal nog niet ver genoeg waren
om te overzien wat een goede indeling was. We zijn specialismen gaan kweken, die
zichzelf ondermijnen. Dat is ook een deconstructie. Dan hebben de mensen op hoog
niveau ineens weer anderen nodig. Ook Oversteegen zegt in zijn interview met
VOOYS (jaargang 5, nummer 1) dat de filosofie zo belangrijk is voor de literatuur.
De filosofie is een wetenschapstak die altijd geprobeerd heeft een centrale plaats in
te nemen. Het is natuurlijk vitaal voor de literatuurstudie, net als taalkunde en
semiotiek. Ik denk dat het belangrijk is dat we cultuur bekritiseren. Dat zal er ook
toe leiden dat er in vakgroepen zoals ze nu bestaan, een heel ander soort structuur
komt. Alle talen zouden dan passen in een richting als semiotiek, deconstructie en
filosofische literatuurstudie. Het wordt dan veel meer geïntegreerd. Volgens mij is
dat de toekomst.
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Recensies
Zelfportret vervaardigd van scherven
Gerrit Komrij, Verzonken boeken, De Arbeiderspers (Synopsis),
Amsterdam 1986 240 p. f 34,50
De leidse hoogleraar Walch publiceerde in 1930 Boeken die men niet meer leest.
Geen mens leest het meer; het duikt zelfs niet op in Gerrit Komrij's Verzonken boeken,
en daarin worden toch heel wat literaire drenkelingen uit de golven der vergetelheid
gevist. Verzonken boeken is een boek over de zelfkant van de literatuur. Komrij zelf
noemt het in zijn naschrift ‘éen titel meer in de bibliografie van de bibliografie van
bibliografiën van curieuze boeken’ en voegt daaraan toe: ‘Of het een verzonken boek
wordt laat ik aan mijn lezers over.’ Verzonken boeken staat in een traditie waartoe
ook het boek van Walch behoort. Boudewijn Büch en Jeroen Brouwers, - de een doet
achterop de NRC in tweedehands en derderangs, de ander is auteur van De laatste
deur, over schrijvers die de vergetelheid opzochten, en

Gerrit Komrij
foto: Sietse Schilstra

van een boek over de reeds tijdens haar leven in de anonimiteit teruggezonken Hélène
Swarth -, zijn hedendaagse geestverwanten. In Duitsland geeft Hans Magnus
Enzensberger zelfs een hele bibliotheek uit, waarin hij onbekend gebleven teksten,
die hij van waarde acht, publiceert.
In Komrij's oeuvre is Verzonken boeken uitermate op zijn plaats. Vertalend,
bloemlezend, recenserend en polemiserend hakt Komrij nu al gedurende vele jaren
zijn eigen weg door de jungle van de cultuur, en dan vooral die van de literatuur. De
bloemlezing uit de poëzie van de 17e en 18e eeuw is zijn laatste wapenfeit op dit
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gebied. Nooit kiest Komrij voor de gebaande weg. Geen enkele autoriteit vertrouwt
hij, alleen zichzelf. Dat maakt zijn keuzes interessant. Omdat ze iets toevoegen aan
het geijkte. Omdat het persoonlijke keuzes zijn, die ook iets zeggen over degene die
kiest. In Verzonken boeken portretteert Komrij boeken die volgens hem ten onrechte
zijn vergeten. Maar die portretten en de boeken die worden geportretteerd zeggen
ook het nodige over Komrij zelf.
Zo lijkt het mij veelzeggend, dat de eerste titel die Komrij aan de orde stelt Die
verlorene Bibliothek (1952) is, van Walter Mehring. Mehrings vader was ‘doordrenkt
van het sop van de negentiende eeuw met zijn idealen van socialisme en
anti-clericalisme, zijn geloof in de wetenschap en de rede die alles wist te verklaren.’
Hij liet zoon Walter zijn bibliotheek na, een monument van vooruitgangsoptimisme,
maar met een ‘gifkast’, met boeken die reeds de ziektekiemen bevatten van wat
komen ging: ‘de totale oorlog van Clauzewitz en het antisemitisme van Déroulède,
het pangermanisme van Chamberlain en de Protocollen van Zion.’ Twee
wereldoorlogen later, de bibliotheek ging tijdens de laatste verloren, pakt Walter
Mehring de inmiddels denkbeeldige kisten uit en vertelt bij ieder boek een verhaal:
‘de graflucht stijgt op uit de verwachting, de desillusie uit de droom.’ De
wereldoorlogen hebben de droom van Europa gereduceerd tot een legende die ze
over zichzelf in omloop heeft gebracht.
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‘De waarheid is een bibliotheek vol papier en letters.’
Dat laatste geldt ook voor ‘de literaire canon’, vooral als dat met hoofdletters wordt
geschreven. Komrij lapt die canon aan zijn laars en stelt er de zijne tegenover. Als
een gelukkige schizo, bevrijd van de knellende banden van traditie en conventie,
danst hij op de puinhopen van de geschiedenis en leest bijeen wat hem aanspreekt.
Hij schrijft over zijn vondsten zoals van hem verwacht mag worden: met inzet van
zijn persoon, spannend, virtuoos en eigenzinnig. En met uithalen naar onverwachte
kanten als hij dat nodig acht. Je vraagt je af wat van meer belang is: dat een aantal
verzonken boeken boven water komt, of dat Komrij daarover schrijft. Ieder goed
boek rechtvaardigt zichzelf.
Verzonken boeken bestaat uit twee delen: ‘Het literair schaduwkabinet’ en ‘Het
boekenkerkhof’. In het eerste worden tien literaire vondsten van belang aan het licht
gebracht. Naast het boek van Mehring wordt onder andere Der Garten der Erkenntnis
(1895) van Leopold Andrian besproken, die na deze ‘klassieke roman over de
identiteitscrisis van het fin-de-siècle’ geen letter meer publiceerde. En Death's
Jest-book van Thomas Lovell Beddoes, een tragedie waar de schrijver twintig jaar
aan arbeidde en die hem tot zelfmoord dreef. Het onvoltooide werk werd posthuum
gepubliceerd, maar was te Shakesperiaans voor de negentiende-eeuwse canonisten.
Het werd vergeten, hoewel de regels die Komrij eruit citeert adembenemend zijn.
Deel twee, ‘Het boekenkerkhof’, heeft meer van een rariteiten- dan van een
schaduwkabinet. In het eerste hoofdstuk ervan, ‘Bibliofilie’, bezingt Komrij zijn
eigen boekenliefde. Verzonken boeken is éen grote belijdenis van die liefde. Met
name voor dit tweede deel moet Komrij vele stapels verstofte banden hebben
opgedoken uit vergeten hoeken, donkere zijkamers en mottige kelders. Netjes
gesystematiseerd paradeert hier de onderlaag, de tegenkant en de marge van de
Literaire Canon. Neerlands jongstgestorven dichter, spiritistische boodschappen van
Oscar Wilde, een scherpe satire van een etiquette-handboekschrijver, een tijdschrift
gewijd aan het beledigen en kwetsen, slechte erotische raadseltjes, titels van boeken
die nooit hebben bestaan, maar wel werden verboden: het is duizelingwekkend.
Rangschikking en schittering der scherven maken van Komrij's boek een prachtig
mozaïek; een monument voor de nooit gelukte, de vroeg gestorven, de decadente,
de averechtse en de ondergrondse auteurs. Maar ook een ‘zelfportret, vervaardigd
van scherven’. En wat is meer passend voor Komrij, die dichtte: ‘De gaafheid ligt
in het gebrokene.’?
Joost van der Vleuten

De trucendoos van de uitgever
D. Hillenius, De hersens een eierzeef, Martinus Nijhoff
Leiden 1986
104 p. f 23,75
Wie enige tijd in dit leven heeft doorgebracht, weet uit ervaring dat je nooit iets moet
beloven als je er niet zeker van bent dat je die belofte ook kunt nakomen. Wat je
belooft moet je doen, luidt een aloude dooddoener. Er is er ook nog een over een
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verkochte huid en een geschoten beer. Dat weet een kind, zou je zeggen. Maar in de
uitgeverswereld stoot men zich nog wel eens aan deze steen. Het is enige tijd niet al
te best gegaan in deze branche. Vandaar...
Ruim een jaar geleden hield Gerard Reve een viertal lezingen als gastdocent aan
de Rijks Universiteit in Leiden. Het was een daverend succes. De collegezaal zat
propvol, en er werd zelfs door Zijn Geliefd Volk via de radio meegeluisterd. Toen
moest er ook maar meteen een boekje komen, want succes vraagt nu eenmaal altijd
om meer, maar ook natuurlijk omdat subsidie was verstrekt door de Vereniging van
Onderwijs, Kunst en Wetenschap en subsidiegevers zien graag een concreet
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resultaat voor het geschoten geld. Dat is leuk om te laten zien aan de buitenwacht.
Zodoende verscheen bij uitgeverij Martinus Nijhoff Gerard Reves boekje Zelf
Schrijver Worden, met daarin de teksten van deze vier Albert Verwey-lezingen. Tot
zover is er niet aan de hand. Reves boekje is een zeldzaam goede uitgave geworden.
Niet eerder heeft hij zijn poëticale ideeën en principes zo duidelijk ontvouwen.
Het probleem ontstond omdat uitgeverij Martinus Nijhoff nogal omstandig
aankondigde dat dit boekje ‘het eerste van een serie’ was. Er zou jaarlijks een deeltje
van de reeks verschijnen. Maar het viel een beetje tegen met het verschijnsel
gastcolleges na het glansrijke optreden van Reve. En belofte maakt schuld. Er moest
dus toch tenminste nog éen boekje komen, want een reeks bestaande uit éen deeltje
is geen reeks.
Zodoende verscheen eind vorig jaar De hersens een eierzeef door Dick Hillenius.
Uit het uiterlijk blijkt dat het deel twee uit de reeks is. Het omslagontwerp is
soortgelijk aan het Reve-deeltje, en de tekst op de allereerste bladzijde bevestigt dat
de uitgever er zelf eveneens zo over denkt.
Maar op diezelfde allereerste bladzijde meldt men ons ook de inhoud: ‘Deze
uitgave bevat de volledige tekst van de openbare lezingen door D. Hillenius, in het
kader van zijn gastschrijverschap (?? KJB) aan de Universiteit van Groningen (...)
op 17 en 24 november 1986 (...); voorts de tekst van een lezing gehouden voor
biologen op 20 oktober 1986; en tenslotte een interview met prof. dr. N. Tinbergen,
dat eerder verscheen in Vrij Nederland.’ Waarom deze vreemde keuze? zo vraag je
je af als argeloze koper die de serie compleet wil houden. Omdat - ik kan helaas geen
andere conclusie trekken - het boekje nu eenmaal vol moest.
Wie maar twee gastcolleges geeft, heeft half zoveel tekst als wie er vier geeft. De
tekst van de gastcolleges beslaat net de helft (56) van de 104 pagina's. Als we de 4
(eigenlijk maar 3, zie verderop) bladzijden van de inleiding door de auteur eraf halen,
is het zelfs precies de helft. Probleem. Dus dan de tekst maar aangevuld met een
lezing voor biologen, omstreeks dezelfde tijd gehouden, dus dat merkt niemand. Dat
die lezing (hoewel lezenswaardig en getuigend van een diep inzicht in de biologische
wetenschap) helemaal niet handelt over kunst, en nog veel minder over literatuur,
wordt daarbij op de koop toe genomen.
Maar dan is het boekje nog niet vol (we zijn inmiddels op pagina 82 aangeland).
Dan de trucendoos maar opengetrokken. Door een beetje slim met het zetwerk om
te springen kan de inleiding van 3 op 4 pagina's worden gebracht door 1½ regel naar
de volgende pagina door te schuiven. Met dezelfde truc brengen we nog 3½ zetregel
van hoofdstuk 3, de biologenlezing, naar de volgende bladzijde over (= p. 83, een
rechterbladzijde) zodat vervolgens de stilzwijgende afspraak dat alle nieuwe
hoofdstukken en paragrafen op rechterpagina's beginnen maakt dat er nu eigenlijk
twee witte pagina's worden ingelast, en voila... het vierde gedeelte begint op p. 85.
Wie het boekje uitgelezen heeft, zal echter moeten toegeven dat, hoewel de tekst als
gezegd tot pagina 104 doorloopt, het boekje eigenlijk al bovenaan pagina 83 is
afgelopen. Dat vierde en laatste gedeelte, het Tinbergen-interview, voegt hoegenaamd
niets toe aan het voorafgaande. Zo klopt men ergens lucht in. Ja, ja, die uitgevers,
dat is een schrander volkje.
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Laten we eens wat nader naar dat interview kijken. Het eerste wat opviel op die
allereerste bladzijde van het boek was dat de twee gastcolleges en het college voor
biologen specifiek gedateerd werden,
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terwijl er ten aanzien van dit interview slechts werd vermeld dat het ‘eerder verscheen
in Vrij Nederland’. (zie het citaat hierboven.) Hier wordt iets weggemoffeld, zou je
zeggen, en helaas, dat is ook zo. Het interview dateert uit 1973 en is dus slechts 14
jaar oud. Bovendien heeft het, zo meldde ik al, in het geheel niets te maken met het
voorgaande. Het gaat nu nog slechts over biologie, en ethologie (gedragswetenschap)
in het bijzonder. Daar komt nog bij dat het geen best interview is. Hillenius is duidelijk
een groot bewonderaar van Tinbergen, en zoiets is altijd gevaarlijk. Met bewondering
is het net als met liefde: het verblindt. In zijn ijver de grote bioloog aan het woord
te laten vergeet de interviewer allerlei vaktermen en typische vakinterne discussies
te verduidelijken of van commentaar te voorzien, zodat het voor de geïnteresseerde
buitenstaander een schimmig geheel blijft. Ik vraag me af of de lezers van VN indertijd
het interview erg gewaardeerd hebben.
Wat dus de meeste verbazing wekt is de vraag waarom juist dit interview als
stoplap werd gebruikt. Dick Hillenius heeft genoeg teksten binnen zijn oeuvre die
wel op relevante wijze over kunst en/of literatuur handelen.
En dan nog iets: als je een dergelijke goocheltruc denkt te kunnen uithalen, dan
moet je het ook goed doen. Nu is er sprake van een dalende reeks: een redelijk
interessant lezingenpaar; een al veel minder interessant vakpraatje voor
collega-biologen; een slecht interview. Het gevolg is dat de aanvankelijk gematigde
pret de lezer gaandeweg het boek langzaam weer vergaat. Ook hier wordt dus opnieuw
gezondigd tegen zo'n aloude les: een goede goochelaar bewaart de beste truc altijd
voor het laatst.
Het is erg jammer allemaal, want die twee Groningen-lezingen zijn op zich best de
moeite waard, zij het dat de biologie veel, en de literatuur weinig aandacht krijgt,
maar een korte blik over de afrastering kan soms best spannend zijn. En er staan een
aantal heel aardige observaties in, vooral over taal, waarover in de biologie vaak
nogal wat verwarring bestaat. Ook een aardige is, dat in de aangeleerde
smaakherkenning van mens en dier ‘zoet’ een positief gunstige en ‘bitter’ een moreel
ongunstige waarde heeft. Wie iets bitters proeft krijgt het seintje: ‘pas op, dit is
bedorven.’ Dit heeft zich naar mijn gevoel ook in de taal, dat wil zeggen in de
semantiek doorgezet, wellicht omdat het een primitieve notie is. Vergelijk: ‘Zij is
zoet geweest’, en: ‘Het is wel bitter!’
Triest is, dat Dick Hillenius van dit alles het slachtoffer dreigt te worden. Hem valt
in gemoede niets te verwijten; hij heeft niet om deze uitgave gevraagd. Niet altijd
krijgt men de kans zonder extra werk (de lezingen zouden toch gegeven zijn, het
interview was al gepubliceerd) een uitgave te verwezenlijken. Wie durft dan nee te
zeggen. ‘Wie schrijver is in Nederland moet zuinig zijn,’ zei Reve al, en dat geldt
ook voor je inkomsten via je uitgaven. Maar de uitgever had beter moeten weten.
Aandoenlijk is de wijze waarop Hillenius inderdaad voor de schade opdraait. In
de inleiding probeert hij recht te praten wat krom is, door te trachten uit te leggen
waarom juist déze teksten geselecteerd en samengebracht werden. Wie de inleiding
na uitlezen van het boekje nog eens herleest en hier speciaal op let, wordt vervuld
door een diepe naargeestigheid.
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Wie een interessante verhandeling wil lezen over biologie, en de wijze waarop deze
alfa onder de bêta-wetenschappen verbanden onderhoudt met andere zaken uit kunst
en werkelijkheid, kope dit werkje en leze het. Wie er een voortzetting op de reeks,
ingezet door Reves Zelf Schrijver Worden in wil zien, lene het, en leze het tot en met
pagina 56.
De hersens een eierzeef is een leuke titel die de lading aardig dekt. De uitgever
een omelet was een aardige ondertitel geweest.
Kees-Jan Backhuys

Opstellen prijsvraag
Dimensie, een stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven, schrijft
voor 1988 een Opstellen-Prijsvraag uit betreffende het Klassiek erfgoed in de
Nederlandse Letteren. Belangstellenden kunnen het reglement met een nadere
themaomschrijving aanvragen op het volgende adres: Secretariaat
Dimensie-Opstellen-Prijsvraag 1988, Postbus 11227, 2301 EE Leiden, Nederland.

Vooys. Jaargang 5

122

Nieuwe literatuurgeschiedenis
Twee eeuwen literatuurgeschiedenis; poëticale opvattingen in de Nederlandse
literatuur. Onder redactie van C.J. van Bork en N. Laan. Wolters
Noordhoff, Groningen 1986 f 56,Iedereen in de Neerlandistiek is het er al jaren over eens dat er in Nederland behoefte
is aan een nieuw, goed handboek voor de moderne literatuurgeschiedenis ter
vervanging van Schetsen, Stromingen, Gestalten, Richtingen, Figuren, Lodewick of
Knuvelder. Daarom moet Twee eeuwen met open armen ontvangen worden. In de
‘Verantwoording’ staat immers dat dit boek bedoeld is als een handboek ‘dat van de
bestaande literatuurgeschiedenissen afwijkt door de wijze waarop de belangrijkste
negentiende- en twintigsteeeuwse “stromingen” in de literatuur worden beschreven’
(p.7); Twee eeuwen is bedoeld als een ‘samenhangend overzicht van “stromingen”
in de moderne Nederlandse letterkunde’ (p.7). ‘[H]et accent ligt op de literaire
opvattingen van schrijvers en critici die de overheersende “stromingen” in die twee
eeuwen nader hebben bepaald.’ (p.7) Doch van een ‘strikte stromingsgeschiedenis
is [...] geen sprake’ (p.7) want ‘zo'n traditionele indeling [is] niet goed vol te houden’
(p.8) omdat daardoor de werkelijke literaire situatie vertekend wordt en omdat er
geen sprake is van uitsluitend literaire stromingen maar van meer algemeen-culturele
bewegingen.
Dit geconstateerd hebbende wordt de doelstelling opnieuw geformuleerd maar nu
zonder die stromingen tussen aanhalingstekens: het geven van ‘een chronologisch
overzicht van de veranderende opvattingen van groepen schrijvers of van individuele
auteurs die in een bepaalde periode geschreven hebben. Dat wil zeggen dat hun
poëticale uitgangspunten door ons gevolgd zijn en met elkaar in verband werden
gebracht om op die manier de overheersende normen te beschrijven die blijkbaar in
een bepaalde periode een rol hebben gespeeld.’ (p.8)

Rondom het uitgangspunt
Het gekozen uitgangspunt heeft enige beperkingen tot gevolg gehad. ‘Het betekent
in elk geval dat men geen volledige literatuurgeschiedenis van de negentiende en
twintigste eeuw mag verwachten. Sommige “belangrijke” auteurs die in geen enkele
naar volledigheid strevende literatuurgeschiedenis zouden ontbreken, kunnen in ons
overzicht afwezig zijn omdat ze zich bij voorbeeld niet of nauwelijks hebben
uitgesproken over eigen of andermans literaire opvattingen.’ (p.8) Hieruit meen ik
af te kunnen leiden dat Twee eeuwen is gebaseerd op expliciete, vers/proza-externe
poëticale uitspraken van auteurs (en van critici, genoemd op p.7), en dan nog alleen
op uitspraken van die auteurs en critici die de ‘overheersende normen’ hebben bepaald
of die de overheersende ‘stromingen’ in die twee eeuwen nader hebben bepaald.
Gezien dit uitgangspunt is het merkwaardig dat bij voorbeeld bij de beschrijving
van de periode 1800-1830 veel aandacht wordt besteed aan de Europese situatie
(eenderde van het aantal pagina's) en dat daarop paragrafen volgen waarin
voornamelijk wordt aangegeven dat de romantiek en het realisme, kenmerkend voor
de Europese ontwikkelingen, in Nederland niet of nauwelijks aanwezig waren:
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‘Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag [...] waar was de romantiek in de Nederlandse
letterkunde?’ (p.55) Antwoord: ‘Grof samenvattend kan men zeggen dat [...] de
Nederlandse letterkunde slechts mondjesmaat aan de internationale romantiek deel
lijkt te hebben gehad.’ (p.65-66) In de ‘Verantwoording’ is aangegeven dat ‘Waar
mogelijk [...] steeds [is] getracht de situatie in het Nederlandse taalgebied in verband
te brengen met de ontwikkelingen elders in Europa.’ (p.9) In feite gaat men andersom
te werk. De beschrijving van de Europese situatie fungeert als het ware als model
voor de beschrijving van de Nederlandse situatie.
Twee eeuwen concentreert zich meer op literatuuropvattingen dan op het literaire
werk van auteurs. Via het register op auteursnamen zocht ik uit persoonlijke
praeoccupatie Achterberg maar eens op; tegen beter weten in, want wie heeft zich
minder over eigen of andermans literaire opvattingen uitgelaten dan hij?
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Toch wordt Achterberg op vier plaatsen genoemd in Twee eeuwen:
-p.192: ‘Tot 1940 is er weinig echt enthousiasme te bespeuren in de Nederlandse
literatuur voor het surrealisme in zijn meer radicale vorm. [Net als bij romantiek en
realisme in de periode 1800-1830 kan men zich afvragen waarom er dan toch aandacht
aan wordt besteed.] Ongetwijfeld echter zal er bij enkele individuele schrijvers
(Hendrik de Vries, Gerrit Achterberg en anderen) iets doorgedrongen zijn van het
surrealistische klimaat uit Frankrijk. Pas na 1945 zal via de Beweging van Vijftig
het surrealisme in Nederland meer aandacht krijgen.’ Context: Modernisme en de
jaren dertig: Nederland en het surrealisme.
-p.224: ‘Tot deze Criterium-groep rekent men dichters als Vasalis en Lehman en
ook Achterberg.’ Context: Modernisme en de jaren dertig: Criterium.
-p.301: ‘Kuijper beroept zich op dichters als Dèr Mouw, Achterberg, Vestdijk,
waarmee hij zich plaatst in een symbolistische traditie, reden waarom zijn poëzie
“neo-symbolistisch” zou kunnen heten.’ Context: De poëzie van zeventig en tachtig:
Jan Kuijper.
-p.304: ‘Het restauratieve karakter van de poëzie in de jaren zeventig en tachtig
blijkt uit een grote belangstelling bij dichters [!] voor oudere poëzie, zoals die van
Gorter, Leopold en Dèr Mouw, Nijhoff, Vestdijk en Achterberg, en uit een
nadrukkelijk “neo-symbolistisch” en “neo-romantisch” te noemen instelling.’ Context:
De poëzie van zeventig en tachtig.

Bruikbaarheid
Het is niet mijn bedoeling Twee eeuwen te toetsen op een gebruiksmogelijkheid die
het boek, gezien het gehanteerde uitgangspunt, expliciet niet biedt (al bevreemdt het
dat door middel van het register die gebruiksmogelijkheid toch weer nadrukkelijk
geboden wordt). Het is mijn bedoeling, met Achterberg als voorbeeld aan te geven
dat Twee eeuwen inderdaad volstrekt anders van opzet is dan andere handboeken.
Informatie over individuele auteurs biedt het boek in (en. zelfs: uit) principe niet.
Alleen aan Nijhoff, Faverey. Kopland, Kuijper en Komrij zijn afzonderlijke paragrafen
gewijd: de laatste vier worden genoemd als kenmerkende auteurs van vier richtingen
in de jongste poëzie. Met dit laatste is meteen geïllustreerd dat het ‘perspektief
waarvoor [...] bij de beschrijving van de ontwikkelingen in de moderne Nederlandse
letterkunde gekozen [is], [...] niet in alle hoofdstukken even rigide in acht genomen
[wordt].’ (p.9) Twee eeuwen is hierdoor, én doordat er maar liefst zeventien auteurs
aan hebben -meegewerkt, niet tot een homogene literatuurgeschiedenis geworden.
De bruikbaarheid van het boek zou zijn vergroot wanneer in het register de
traditionele termen zouden zijn opgenomen waarmee belangrijke discussies over
literatuuropvattingen worden aangeduid. De discussie over de ‘Bezielde rethoriek’
moet de lezer zelf zien te vinden in het boek: in hoofdstuk 4 ‘Symbolisme’, de
paragraaf over ‘De kleine salonrevolutie van 1913’. De Prisma-discussie is te vinden
in het tweede deel van hoofdstuk 5 ‘Modernisme en de jaren dertig’, waar in de
paragraaf ‘Afbakening in de tijd’ (jawel, van de jaren dertig) iets staat te lezen over
‘De polemiek over de bundel [sic] Prisma, bekend geworden als de Prisma-affaire'’
(p.210).
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Nu ik het toch over omissies heb: opvallend afwezig is Oversteegens Vorm of vent,
een boek dat gezien zijn ondertitel, opvattingen over de aard van het literaire werk
in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen, toch minstens genoemd
had moeten worden in de ‘Bibliografie’ van hoofdstuk 5 ‘Modernisme en de jaren
dertig’. Verder ontbreekt in de ‘Bibliografie’ van hoofdstuk 1, ‘Vormen van
literatuurwetenschap’, R.T. Segers (ed.) Receptie-esthetika; grondslagen, theorie en
toepassing (Amsterdam 1978). Een leerzaam boek waarin de communis opinio beter
verwoord wordt dan in Twee eeuwen. Segers zegt in het inleidende hoofdstuk van
‘zijn’ boek, paragraaf 3 over ‘Het objekt van de receptie-esthetika: drie typen lezers’,
sub a) ‘de werkelijke [!] lezer’: ‘Deze kategorie heeft tot nu toe de meeste aandacht
gekregen binnen de receptie-esthetika.’ (p.14) N. Laan heeft geen gelijk als hij in
hoofdstuk 1 van Twee eeuwen zegt: ‘De lezer waar men het in de receptie-esthetica
over heeft, is [...] altijd abstract: hij heeft geen leeftijd, geen sexe en geen klasse.’
(p.32)

Een voorbeeld
Van het hoofdstuk over het naturalisme, om dat maar eens bij de kop te nemen, kan,
voor zover ik zie, niet gezegd worden dat het onjuistheden bevat maar ook niet dat
het een helder overzicht geeft van de verschillende aspecten die er aan deze
literatuuropvatting te onderscheiden
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zijn. Allerlei onderwerpen passeren de revue: de invloed van het (buiten-literaire)
positivisme, de belangrijke rol van Zola, de belangrijkste vertegenwoordigers van
het Nederlandse naturalisme, de afwijkende verteltechnieken, de andere
onderwerpskeuze et cetera. Maar de paragraaf over ‘De Nederlandse situatie’ beslaat
negen en een halve bladzijde zonder een duidelijke ordening van de besproken
onderwerpen, zonder tussenkopjes of wat ook. Desalniettemin wordt duidelijk ‘dat
er geen eenstemmigheid heerst bij de Nederlandse schrijvers die gewoonlijk als
naturalisten of als schrijvers van enkele naturalistische werken te boek staan’, zoals
in de daarop volgende paragraaf gezegd wordt (p.136). Maar het lijkt mij niet de taak
van de literatuurhistoricus om enkel de onoverzichtelijkheid van een weinig coherente
materie te constateren. Dat beseffen de schrijvers van dit hoofdstuk, B. Luger en G.
Lodders, ook en zij halen vervolgens Anbeeks De naturalistische roman in Nederland
aan, met name de acht kenmerken van de naturalistische roman (die overigens meer
op primaire teksten zijn gebaseerd dan op de poëticale geschriften der naturalisten!).
Dit zeer overzichtelijke rijtje kenmerken blijkt echter volgens Luger en Lodders niet
te voldoen omdat Anbeek niet vermeldt ‘[h]oeveel kenmerken een roman naturalistisch
maken en welke van [...] kenmerken [...] onvoorwaardelijk aanwezig moeten zijn,
[...] wat aan de kenmerken een ongewenste vrijblijvendheid geeft. De benaming
“kenmerken” lijkt hen dan ook niet geheel op haar plaats.’ (p.137) Anbeek gaat dus
even snel de boekenkast weer in als hij eruit was gehaald (maar wordt in de
‘Bibliografie’ wel met een ster vermeld). De lezer wordt een alternatief aangeboden
dat mij niet helemaal redelijk lijkt: ‘Wie nu toch uit het voorafgaande [bedoeld is de
paragraaf van negen en een halve bladzijde] een “hoofdkenmerk” wil distilleren,
houdt onzes inziens uiteindelijk het objectiviteitsstreven over: de trouw die gezworen
werd aan de waarneembare werkelijkheid, die objectief, dat wil zeggen zonder
vooringenomenheid, ongehinderd door ethische of esthetische conventies, maar wel
op persoonlijke wijze [...] beschreven moest worden.” (p.138) Hiermee wordt wellicht
een grote gemene deler van de theoretische geschriften aangegeven, maar ik vraag
mij af of met dit ‘hoofdkenmerk’ recht wordt gedaan aan de literaire praktijk van de
naturalisten. En al is die literaire praktijk niet het úitgangspunt van Twee eeuwen, de
ordening en beschrijving daarvan lijkt me wel het dóél van iedere
literatuurgeschiedenis.
Via een omweg komen de door Anbeek aangegeven kenmerken toch weer van de
plank. De auteurs stellen, na geconstateerd te hebben dat de roman en de novelle de
belangrijkste genres binnen het naturalisme zijn: ‘De titels zijn vaak veelzeggend:
Verveling, Een zwakke, Bleeke levens [...], Uit den dood en andere schetsen, Moewe
jaren [...], Wrakke levens’ et cetera (p. 138). Dergelijke titels zeggen mij niets over
het genre; ze kunnen wel worden opgevat als signalen die aangeven dat het werken
betreft waarvan de hoofdpersonen anti-helden zijn of zenuwzwakken of arbeiders
die gebukt gaan onder het hun krachten slopende werk (Lugers en Lodders' parafrase
van het eerste kenmerk dat Anbeek noemt), dat deze werken misschien
ontnuchteringsplots hebben (Anbeek, kenmerk twee), en dat er in éen geval sprake
is van fonetische weergave van gesproken taal (Anbeek, kenmerk zes). Zo vrijblijvend
zijn die kenmerken dus niet. Dat blijkt ook wel uit het vlotte gebruik dat er vervolgens
van wordt gemaakt: het is volgens Luger en Lodders ‘eenvoudig om in Van
Oudshoorns oeuvre naturalistische elementen aan te wijzen: de overgevoelige
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hoofdpersoon en de belangstelling voor de sexualiteit’ (p.139). Het is eenvoudig
hierin het eerste en het vijfde van de door Anbeek genoemde kenmerken te herkennen.
Er wordt in Twee eeuwen niet stug vastgehouden aan het uitgangspunt. Anders
gezegd, het uitgangspunt is inderdaad (slechts) uitgangspunt, want er wordt bij
voorbeeld ruim aandacht besteed aan de contemporaine ontvangst van het naturalisme
in Nederland en zelfs aan de naturalistische werken zelf. Zo wordt Emants' Jong
Holland genoemd als illustratie bij de stelling ‘Dat er nog wel eens een kloof wil
gapen tussen theorie en praktijk [...].’ (p.128) En, om uit een ander vaatje te tappen,
bij de bespreking van het ‘Onbewust symbolisme in de poëzie van Tachtig’ wordt
stilgestaan bij de formele en inhoudelijke aspecten van Gorters Mei: ‘Maar ook andere
symbolistische geloofsartikelen [naast de “correspondenties”] worden in dit
hoogtepunt van de Tachtiger poëzie vaak heel expliciet aangetroffen. Zo zijn er tal
van passages over muziek en de wonderbaarlijke uitwerking daarvan [...]. Voorts de
wel “decadent” genoemde droefenis om de tijdelijkheid van het aardse leven [...],
die door de symbolist des te scherper wordt beseft naarmate hij sterker naar het
eeuwige hunkert: [volgt een citaat uit Mei]. En de hele schildering van de
geïdealiseerde Mei als een jong, onbedorven meisje stemt overeen met de bevoorrechte
po-
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sitie die het “zuivere kind” ook in de latere symbolistische poëzie steeds zal innemen.’
(p.157-158) Ik betreur deze wat soepele hantering van het uitgangspunt niet; de
behandelde literaire opvattingen krijgen zo tenminste wat vorm, of inhoud.

Besluit
In de ‘Verantwoording’ staat te lezen dat Twee eeuwen is ‘gebaseerd op materiaal
dat reeds enkele jaren gebruikt werd in de basisopleiding voor studenten Nederlands’
aan de UvA (p.7). Dat voor dit boek gebruik is gemaakt van materiaal dat in de
praktijk is gebruikt en getoetst en is aangepast aan de eisen van het beoogde publiek,
is een winstpunt ten opzichte van oudere handboeken. Maar ik vrees dat Twee eeuwen
te moeilijk is gebleven. Welke student begrijpt bij voorbeeld wat het verschil is tussen
marxisten die ‘zich aangetrokken voelen tot het hegeliaanse aspect van het marxisme
en zij die een voorkeur hebben voor het comtiaanse’ (p.20) zelfs al wordt daaraan
toegevoegd dat tot die tweede groep behoren ‘de leden van de Tweede Internationale
en de austro-marxisten’, en al wordt hierbij verwezen naar T. Bottomore, Marxist
sociology? Verder komen er in dit boek nogal wat formuleringen voor die niets
verhelderen. Ik citeer de opvallendste: ‘De fantasie (ook wel subjectief effect
genoemd) ontdoet het object van zijn toevalligheid, doordat het subject zich
constructief, wetmatig realiseert in het object’ (p.195). Nu zijn de ‘Filosofische en
kunsttheoretische opvattingen’ van ‘de beweging van De Stijl’ inderdaad niet
eenvoudig te verwoorden, maar dit lijkt me het andere uiterste.
Twee eeuwen geeft desondanks een grote hoeveelheid informatie over Romantiek
en realisme. Naturalisme, Symbolisme, Modernisme en de jaren dertig. Het verhalend
proza na 1945, Experimentele literatuur na 1945 en De poëzie van zeventig en tachtig
(aldus luiden de hoofdstuktitels). Maar Twee eeuwen kan zeker niet fungeren ter
vervanging van de oudere handboeken voor literatuurgeschiedenis. Het probleem
lijkt mij namelijk dat dit boek wel geschikt is voor wie al veel van deze onderwerpen
weet, maar niet voor wie zich in deze onderwerpen moet of wil oriënteren. Twee
eeuwen lijkt me bruikbaar, maar dan wel naast andere handboeken.
Fabian R.W. Stolk
Met dank aan Hans Anten en Kees Singeling voor hun opmerkingen over Twee
eeuwen die ik in dit stuk, dat geheel voor mijn verantwoording is, mocht verwerken.

Persbericht
Op zondagmiddag 26 april as. is Remco Campert te gast in het Utrechts Literair Café.
Vanaf zijn debuut in 1951 heeft Campert een enorme productiviteit getoond op zowel
het gebied van de poëzie (met bundels als Het huis, waarin ik woonde uit 1955 en
Scénes in Hotel Morandi uit 1983) als het proza (bv. Het leven is verukkulluk uit
1961, James Dean en het verdriet uit 1972 en Somberman's actie uit 1985).
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Karakteriseringen voor zijn werk zijn: weemoedige ironie, parlando, relativerende
zelfspot en gevoelig cynisme.
Buiten de genoemde categoriën is Campert ook actief als vertaler van o.a. lonesco,
Francoise Sagan en recentelijk Michael Hoffmann, en hij is dagbladcolumnist (elke
donderdag in De Volkskrant). Hij is een van de Vijftigers en verleende medewerking
aan tijdschriften als Braak, Blurb, Podium en Tirade. Zijn werk werd bekroond met
onder meer de Jan Campertprijs 1956 en de P.C. Hooftprijs 1976. Remco Campert
is 59 jaar oud en woont in Amsterdam.
Op zondagmiddag 31 mei as. zal Wiel Kusters te gast zijn in het Utrechts Literair
Café. Als dichter en prozaïst heeft Kusters (geb. 1947) zich steeds verwant getoond
aan Gerrit Kouwenaar, op wiens poëzie hij in 1986 promoveerde met zijn studie De
killer. Deze verwantschap uit zich in een gesloten thematiek en een op taalmiddelen
gerichte verskunst. Kenmerkend voor de Limburger Kusters is daarbij een gerichtheid
op het mijnwerkersleven, waarbij het ondergrondse netwerk van gangen en schachten
een veelheid aan symbolen levert. Titels als Een oor aan de grond (1978), Het
mijnmuseum (1981) en Een bezoek aan de leermijn (1984) spreken in dit kader voor
zich. Behalve poëzie en verhalen schrijft Wiel Kusters ook kinderboeken en essays,
werkt hij voor de radio, en vertaalt hij werk van Oskar Pastior. Kusters is
poeziecriticus van NRC/Handelsblad en redacteur van De gids.
Inleider en interviewer op deze middag is Redbad Fokkema, iniversitair hoofddocent
moderne letterkunde en poëzie-recensent van Trouw.
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Duivelskwijl
ofwel een ontmoeting tussen beeldende kunst en literatuur vanuit
een gestuurd toeval
Fons van Grinsven

Douglas Huebler
Location-piece 17 Turin, Italy

On March 17, 1973 the artist arbitrarily selected then focused on a specific location
some distance away from where he was standing in the Piazza Vittorio Veneto (A);
he wanted to see what ‘was going on across the river’ (the Po) at a place that he had
never seen before and that he never intends to see again (B: the corner of Via Cosmo
and Via Villa d. Regina).
The selected location was walked to, one photograph was made and then the artist
walked away at once; back in America he processed the film and discovered that at
the instant that the photograph was made a man was looking directly at the artist and
that man bears a strong resemblence to the artist... at least more so than most everyone
else in the world.
Four photographs join this statement to constitute the form of this piece.
December, 1973.

Vooys. Jaargang 5

127

Vooys. Jaargang 5

128
Mijn kracht was een foto geweest, die, daar, waar ze zich op mij wreekten door me
onverbloemd te laten zien wat er gebeuren ging. De foto was genomen, de tijd was
verder gegaan; we waren zo ver van elkaar, het verderf had zijn loop zeker al gehad,
de tranen waren geplengd en de rest bleef gissing en droefenis. Plotseling was de
orde van zaken omgedraaid: zij waren levend, zij bewogen zich, besloten en er werd
over hen besloten; ze waren op weg naar hun toekomst; en ik vanaf deze kant, was
een gevangene van een andere tijd, van een kamer op een vijfde verdieping, van het
niet-weten wie die vrouw, die man en dat jongetje waren, van niets anders te zijn
dan de lens van mijn camera, iets stijfs, niet meer in staat tot interventie.
Uit: Julio Cortázar. Las Babas del Diabolo. Vertaling:
Het Kwijlen van de Duivel, J.A. van Praag. 1964.
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Tuijn, 17 maart 1973
De stad is een immense code die erom vraagt ontcijferd, vertaald en
begrepen te worden.
Julio Cortázar
Na enige aarzeling neem ik een beslissing. Een beslissing van plaats. Willekeurig,
esthetisch. Hier, aan de Piazza Vittorio Veneto, langs de Po, neem ik een beslissing
die een esthetisch vervolg zal hebben, ook al kan ik dat vervolg nu nog niet overzien.
Ik neem de camera, stel in op oneindig, richt de lens naar de brug en naar de andere
kant van de rivier, waarheen de tijd, in de gestalte van een Fiat 500 en een bus, mij
zal leiden naar een volgende plaats waar ik nooit eerder ben geweest, een plaats die
mij een tweede esthetische beslissing zal afdwingen, of ik wil of niet. Ik steek de
brug over, naar de andere (of deze, waarom schrijf ik ‘deze’?) kant, naar de wijk die
in het verlengde ligt van wat ik in de zoeker zag, het beeld binnen het kader van deze
(of de andere, waarom schrijf ik ‘andere’?) kant. De Via Cosmo, de Via Villa de
Regina en ik komen samen op een hoek; een groepje pratende mensen staat er ter
illustratie van de tijd. Ik druk een tweede keer de camera af. Er rest een derde
esthetisch vervolg. Van mijn kant.
...thuis, in de donkere kamer, ontdek ik dat een man, op de hoek van de Via Cosmo
en de Via Villa de Regina, tussen de pratende mensen, mij recht aankijkt. Ik maak
een blow-up van die man en zie een gelijkenis, letterlijk, van tijd! - Wij vielen samen
in een beeld, als vervolg van de Piazza Vitto rio Veneto, - wij, getuigen van
herfstdraden, ook wel duivelskwijl genoemd, al was het bijna lente, ontsnapt aan het
web van de werkelijkheid. Wij deel van een esthetisch produkt...
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Parijs, 7 november 1964
Everything is accessible to the purposes of art. No thing possesses special
status in the world, nor does man.
Douglas Huebler
‘We zullen wel nooit te weten komen hoe je dit moet vertellen, in de eerste persoon
of in de tweede, in de derde meervoud, of voortdurend vormen makend die geen
enkel nut zullen hebben’; in ieder geval nam ik op die mooie herfstdag, zondag 7
november, mijn camera en ging een eindje wandelen. En toen ik mijn plaats gekozen
had, een pleintje op de 11e-de-St. Louis, wist ik dat er een esthetisch gevolg zou zijn;
ik bedoel: ik wist dat ik willekeurig een foto nam, zomaar van een blonde vrouw en
een jongetje daar op dat plein, en dat zij woedend werd, zich betrapt voelde, en toen
ik daarop vluchtte, vluchtte ook het jongetje, iets dat ik pas begreep bij het afdrukken
van de foto. Op de achtergrond van dat pleintje met dat vreemde paar werd ik het
vervolg, de herfstdraden, ook wel duivelskwijl genoemd, gewaar: een zwarte auto een man, de spin, met een meelwit gezicht, die uitstapte - de vrouw, woedend,
handlangster - het jongetje, uitverkoren, slachtoffer...
De foto prijkte op ware grootte op mijn studeerkamer; ik werd mij mijn verweer
- toen, de klik van de camera - bewust, het jongetje kon ontsnappen, en ik wist dat
ik mij een tweede maal moest verweren, dat er een vervolg was: de foto kwam tot
leven, de zwarte tong van de man trilde. Ik snikte het uit. Ik wist welk lot mij wachtte.
Ik zou aan de andere kant verkeren, op een foto op ware grootte: een ‘hij’, een
woordfiguur uit een verhaal.
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Utrecht, 11 februari 1987
Turijn, Parijs, Douglas Huebler, Julio Cortázar, beeldend kunstenaar, auteur. 17
maart 1973, 7 november 1964 en 11 februari 1987, een vervolg, want waar het om
gaat is de vraag: hoe ga je om met een kunstwerk, een verhaal, als beschouwer, lezer,
estheticus; hoe ontsnap je aan het web van jouw werkelijkheid, je consumptief gedrag
in het museum, in je leesstoel? Hetgeen voor mij zoveel betekent dat je de liefdevolle
betrekkingen tussen kunst en literatuur, of tussen herfstdraden en kievitseieren,
scheidt.
‘Location-piece 17’, ‘Las Babas del Diabolo’, ik presenteer ze opnieuw in een
verband waar de werken zelf om vragen. Ik voeg dan ook geen theorie toe, maak
geen formulering op formulering in de trant van ‘Huebler werkt in een conceptuele
traditie’ en ‘Cortázar is een representant van de post-modernistische literatuur’; ik
wil niets toevoegen, ik wil een betrekking zichtbaar maken in tekst en beeld die er
al zijn, ik doe een beetje met Huebler en Cortázar mee en laat mijn Continental 340
‘Location-piece 17’ en ‘Les Babas del Diabolo’ representeren in de zin van: opnieuw
laten gebeuren en bruggen slaan die latent zijn; of voor mijn part, als jij het zo ziet,
laat ik een Christus over water lopen.
Duivelskwijl ook wel genoemd. Ik zet een betrekking door die Huebler en Cortázar
op gang hebben gebracht. Ik stel een vergelijking op: Turijn - Parijs (werkelijkheid
- fictie), analoog aan de gelijkenis tussen de kunstenaar en de anonieme man in
‘Location-piece 17’, tussen waarnemer en waargenomene, analoog aan de betrekking
tussen fictie en werkelijkheid, lezer en schrijver in ‘Las Babas del Diabolo’.
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Plaatsnaam, tijd: willekeurig
Hoe ga je om met deze tekst? Zijn er wel leesaanwijzingen of denkaanwijzingen?
Sta je jezelf een vervolg toe? Ga je de ruimte van de tekst die je duister voorkomt
met open ogen binnen, met het risico van de smaak van herfstdraden in je mond?
Het schrijfproces is niet te scheiden van het leven, en de lezer, die... Nee, ik laat
Cortázar hier spreken: ‘...en omdat ik schrijf vanuit een tussenruimte, nodig ik altijd
de anderen uit om de hunne te zoeken en vandaaruit te kijken naar de tuin waarin de
bomen vrucht dragen, die uiteraard edelstenen zijn.’
Vervolg: de literaire vorm laten springen, en in een tussenruimte de intentie van
het kunstwerk raken; in Turijn, in 1964, en zoiets als een onverklaarbare lijkwade
aantreffen, of Michelangelo overdoen, een universum aanwenden waar gescheiden
elementen van ruimte en tijd tot eenheid worden gebracht zoals in een hinkelspel,
zoals ook het gelijknamige boek Hinkelspel (Rayuela) waarin Cortázar een einde
maakt aan de lineaire roman en aan de lineaire psychologische houding van de lezer.
Vorm. Vorm is leven, een vervolg. Ik, jij, wij, we worden ons betrekkingen bewust
die niet gefundeerd worden door representatie en metafoor. Het literaire werk en het
kunstwerk gaan op in het leven; Cortázar schrijft naar het leven toe, Huebler grijpt
niet in in de werkelijkheid, hij zegt: ‘the world is full of objects, more or less
interesting; I do not wish to add any more.’ In plaats van objecten toe te voegen aan
de werkelijkheid, maakt hij betrekkingen (van ruimte en tijd) in de werkelijkheid
zichtbaar, en door niet in te grijpen, vanuit een bepaalde keuze de werkelijkheid zelf
vorm te laten zijn, komt hij op een niveau van een onconventioneel taalproces dat
de werkelijkheid bewust maakt. Als een verwisselbaar gezicht, een Jekyll en Hyde
achter de schermen, een verbond van herfstdraden, ook wel duivelskwijl genoemd.
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Literatuur of Het land van Qwert
Odile Jansen
Dit jaar kon de letterenfaculteit aan de Katholieke Universiteit Brabant zich gelukkig
prijzen; zij werd in de gelegenheid gesteld de auteurs Sybren Polet en Hella Haasse
aan te trekken voor een gastdocentschap in het kader van de Cobbenhagenleerstoel.
Polet verzorgde in het eerste semester twee cursussen: Literatuur of het land van
Qwert en Creatie en het creatieve proces. Hella Haasse zal in het tweede semester
een cursus geven over vrouwelijke auteurs.
Sybren Polet (pseudoniem van S. Minnema), geboren 1924, wordt meestal in éen
adem genoemd met Vijftigers als Schierbeek, Lucebert en Kouwenaar. Hij heeft
echter meer verwantschap met schrijvers als Ivo Michiels en J. Firmin Vogelaar.
Polets werk kenmerkt zich door een onttrekken aan de regels voor de traditionele
roman. Fantasie en werkelijkheid vloeien ineen, in die zin is zijn werk sterk
‘realisities’ te noemen; zijn personages zijn geen afgeronde karakters, maar mensen
in ontwikkeling. Hun ideeën, hersenspinsels, herinneringen hebben dezelfde status
als de buitenpersoonlijke werkelijkheid, sterker nog: het onderscheid daartussen is
verdwenen.
Van Polets cursussen heb ik er éen gevolgd, namelijk Literatuur of het land van
Qwert. In deze cursus was de aandacht gevestigd op het ‘andere proza’ in
internationaal perspectief (vanaf Lawrence Sterne), diverse literaire technieken en
de genese van het literaire werk (het creatieve proces, de vorming van het werk vanuit
het perspectief van de schrijver). De nadruk lag echter op analyse van twee exponenten
van het ‘kontra proza’; Polets Mannekino en De Sirkelbewoners.
Het begeleidend materiaal bij deze cursus bestond uit een reader met teksten van
de hand van V. Slovsky, J. Firmin Vogelaar, Paul de Wispelaere en Sybren Polet
zelf, over het ‘andere proza’ en Polets oeuvre, met name zijn romancyclus rondom
het personage Lokien. Overige verplichte literatuur: Mannekino en De Sirkelbewoners,
bekendheid met enkele literaire werken zoals Multatuli's Max Havelaar, Lawrence
Sterne's Tristam Shandy, Joyce' Ulysses en Bordewijks Blokken werd verondersteld.
Vanwege het geringe aantal studenten (welgeteld vijf) dat de cursus volgde hadden
de bijeenkomsten meer weg van persoonlijke gesprekken met de auteur dan van
hoorcolleges. Oorzaak voor deze geringe deelname was het laat op de hoogte stellen
van de studenten en de nogal ongelukkige inroostering. De bijeenkomsten, veelal
ook bijgewoond door professor dr. Hugo Verdaasdonk of drs. Kees van Rees, droegen
zo een welhaast besloten karakter.
De eerste colleges waren geconcentreerd op het ontstaan en de ontwikkeling van
wat door Polet ook wel het ‘andere’ of het ‘kontra proza’ wordt genoemd. Als een
rode draad liep door alle bijeenkomsten het onderscheid tussen het ‘klassieke’ en het
‘kontra proza’. Polet ziet het ‘kontra proza’ als een rebellie tegen de heersende ideeën
over literatuur, over hoe romans geschreven dienen te zijn. Naast dat rebellerende
element vertoont het
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‘kontra proza’ nog andere, gemeenschappelijke trekken. Het ‘kontra proza’ wordt
door Polet nog eens onderscheiden in een ‘zuivere’ en een ‘onzuivere’ stroom. Deze
tendenzen zouden vaak herkenbaar zijn in éen literair werk of de polen zijn waartussen
het oeuvre van een auteur zich beweegt. Symbolisch voor het ‘zuivere proza’ is de
‘witte pagina’, een term van Mallarmé, die de complexiteit van de - literaire - wereld
probeert te condenseren. Het uiteindelijke doel van dit soort proza is versobering,
steeds meer stilte creëren zoals bij voorbeeld in het werk van Beckett het geval is.
De tegenpool hiervan is natuurlijk de ‘zwarte bladzijde’, het ‘onzuivere proza’ dat
tot een steeds grotere woordrijkdom probeert te komen. In de muziek zouden beide
polen ook aanwijsbaar zijn. Mahler zou bijvoorbeeld bij uitstek een exponent zijn
van het ‘onzuivere’; zijn muziek wordt gekenmerkt door een veelvoud van stijlen.
Beethovens laatste kwartetten zouden daarentegen duidelijk als ‘zuiver’ te benoemen
zijn.
In de eerste bijeenkomsten werd direct de mythe ontkracht dat het ‘andere proza’
een vervolg zou zijn op het ‘klassieke’ literaire werk. Het heeft een even lange, zo
niet langere traditie als het ‘gewone’ proza volgens Polet. De literatuur zou een
ontwikkeling vertonen die welhaast parallel loopt met die van de schilderkunst, waar
het realisme ook een latere ontwikkelingsfase is.
Bij het tot stand komen van de regels voor het traditionele proza spelen esthetica's
uit de Griekse en Romeinse tijd een grote rol. Rebellen waren er toen echter ook al.
Schrijvers als Petronius en Lucianus stoorden zich niet aan de heersende literaire
moraal. De eigenlijke vaders van het ‘onzuivere proza’ zijn echter Rabelais met zijn
Gargantua en Pantagruel en Cervantes' Don Quichote, de Aristoteliaanse eenheden
van tijd, ruimte, plaats en de eis van waarschijnlijkheid met de voeten tredend. Een
ander werk dat een belangrijke plaats inneemt in de traditie van het ‘onzuivere proza’
is Lawrence Sterne's Tristam Shandy, waarin een veelvoud aan genrekenmerken en
verhaaltechnieken aangewend worden en met de logica een loopje wordt genomen.
Deze schijnbaar onfunctionele wirwar in deze vorm van ‘kontra proza’ dient Polets
stelling dat de boodschap pas effectief wordt als de juiste methode wordt gebruikt.
Als bewijsmateriaal daarvoor werd de Max Havelaar geanalyseerd, waarin de
voortdurende wisseling van perspektief en de vermenging van stijlen zeer zeker een
doel dienen.
Nadat in de eerste bijeenkomsten de geschiedenis van het ‘kontra proza’ kort was
belicht, waarbij ook Bordewijks Blokken als voorbeeld van een mengvorm van
‘zuiver’ en ‘onzuiver’ proza en Vestdijks De bruine vriend als exponent van de
moderne, ‘klassieke’ literatuur aan de orde kwamen, werden achtereenvolgens
Mannekino (1968) en De Sirkelbewoners (1970) geanalyseerd. Een analyse die deels
gericht was op het vinden van met andere ‘kontra proza’ overeenkomstige elementen
en deels op elementen, het boek eigen. Dit hield in dat er onder meer aandacht werd
besteed aan sociale structuren, spelsituatities, interactionele processen,
dubbelgangersmotief, perspectiefwisseling en de structurerende symboliek in beide
boeken. Aandacht was er ook voor de psychische bepaaldheid van auteurs, die een
mogelijke verklaring kan bieden voor het symboolgebruik in zijn/haar werk.
Mannekino is, om de achterflap te citeren: ‘het derde boek uit een reeks waarvan
de delen als volledig zelfstandige romans gelezen kunnen worden. De eerste twee
waren
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Breekwater en Verboden tijd. De Lokien-figuur loopt er als een rode draad doorheen.’
(...) ‘Werd Lokien in het eerste boek geconfronteerd met de ouder wordende heer
Breekwater (“Een moderne Elkerlyc”) en in het tweede met zijn eigen of een vroeger
ik, in Mannekino is zijn tegenspeler een jongetje van negen jaar: Guido een
supergenie, die tegenover zijn ouders de middelmatige speelt. Guido heeft zich
voorgenomen op zijn tiende miljonair te zijn. Maar om dit te realiseren heeft hij
volwassenen nodig die voor hem handelen en speculeren. In een later stadium wendt
hij zich tot Lokien. Er ontstaat nu een fascinerend, maar gevaarlijk spel van
identificeren en de-identificeren.’

Sybren Polet (I) en Hugo Verdaasdonk (r)
foto: Dorothee Verdaasdonk

Mannekino zou haast een schoolvoorbeeld genoemd kunnen worden van het ‘andere
proza’-kenmerk dat het denken van de romanpersonages niet op lineaire wijze
plaatsvindt; er is een voortdurende wisseling van het ene bewustzijnsniveau naar het
andere. Het uiteidelijke doel is dat de lezer(es) deze literatuur als de-realiteit
accepteert.
Tijdens de colleges werd ook het belang van een ander element benadrukt: het
dubbelgangersmotief, dat een grote rol speelt in de hele romancyclus en een wezenlijk
element vormt van het ‘kontra proza’. Guido kan namelijk als een projectie van
Lokiens dromen
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en verlangens gezien worden, als zijn schaduw. In feite dus zijn tweede ‘ik’, zijn
geëxterioriseerde ziel. Lokiens poging om zich van Guido te ontdoen tegen het einde
van het verhaal is in zekere zin ook wel gedoemd te mislukken. Wie zijn ziel doodt,
zijn schaduw verliest, verliest zichzelf. Een bestaan zonder hoop is onmogelijk als
Lokien, mens in wording, zich nog verder wil transformeren. Dit schaduwmotief
speelt overigens een rol in de literatuur van alle tijden.
Na Mannekino werd De Sirkelbewoners uitvoerig besproken, het volgende deel
in de romancyclus met het Lokien-personage als Leitmotiv. In feite gebeurde dit op
dezelfde wijze als bij de vorige analyse, dus aandacht voor ‘kontra proza’-elementen
en de structurerende symboliek.
De Sirkelbewoners beschrijft de ontwikkelingsgangen van Lokien en Kilo, zijn
tegenhanger; ontwikkelingsgangen die de vorm van een cirkel aannemen, een
construktie in medias res dus. Lokien is deze keer een burgerlijke intellectueel die
zich verbonden voelt met het proletariaat en ook lid is van een socialistische partij.
Hij is zich echter pijnlijk bewust van zijn onmacht echt veranderingen door te kunnen
voeren en van de kloof tussen middle en lower class. Kilo daarentegen is een primitief,
een holbewoner in de letterlijke zin van het woord.
Lokien komt in contact met Kilo, raakt ontroerd en probeert verbetering in zijn
situatie aan te brengen. Hij gaat onder invloed van de gevonden eenvoud steeds
soberder leven en neemt uiteindelijk ook bepaalde trekjes van Kilo over. Kilo die
zich in de loop van het verhaal ontwikkelt tot een volwaardig mens, stijgt dankzij
Lokien en diens partij, waar hij lid van geworden is, op de sociale ladder. Het gevolg
hiervan is dat hij als burgerman eindigt.
Wat de personages in deze roman sterk typeert is hun onpersoonlijkheid, hun
‘non-entity’. Zij kunnen slechts tot leven komen door middel van taalfiguren. Lokien
wordt de middle class intellectueel met revolutionaire neigingen door de taal die hij
spreekt en die hem omgeeft. Lokiens verhaal is dan ook ‘gewoon’ gedrukt, terwijl
Kilo's verhaal in grote letters afgedrukt staat. Zijn taalgebruik is die van een primitieve
mens die al tastend en proevend de wereld ontdekt. Een mooi voorbeeld hiervan is
de volgende passage: ‘De vrucht smaakt lekker en proeft inderdaad als een peer. Het
moet dus een peer zijn. Zij is sappig, haar vocht druipt over mijn kin waar ik met
mijn tong niet bij kan. De kaas is ook zeer lekker en smaakt naar kaas. Ik kan de
dingen die ik zie of meeneem voortaan beter direkt benoemen, zonder te aarzelen of
over hun naam te twijfelen (...)’ (p.30).
Bij de bespreking van De Sirkelbewoners kwamen nog diverse andere thema's aan
bod zoals de vraag in hoeverre deze roman een model is van de kapitalistische
maatschappij.
Aangezien de cursus nog niet afgesloten is - er volgen namelijk nog enkele
bijeenkomsten - kan ik geen afgerond beeld presenteren van de colleges. Toch hoop
ik door het kort aanstippen van de behandelde thema's min of meer een idee gegeven
te hebben van ‘Liternatuur’ (...).
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Utrechts dagboek
maandag
Er is veel nippertjes-werk binnen het redactiewezen. Morgen wordt er met de montage
van nummer 3 begonnen. Dat betekent dat alle kopij getikt dient te zijn om via een
vijfenzeventig procents verkleining in juiste proporties gezet te worden.
Er is dit keer zoveel kopij, dat we zelfs geen ruimte meer hebben om iemand uit
te nodigen het Utrechts dagboek te vullen. Ik weet nog niet hoe we dit probleem gaan
oplossen.
Papier is zachtmoedig en kan veel verdragen. Een ieder zal denken dat het, nu ik
dit schrijf, maandag is. Zo schreef L.H. Mosheuvel in zijn Utrechts dagboek dat hij
iedere nacht tot twee uur aan een gigantische studie over de poëticale opvattingen
van Willem Brakman werkt.

dinsdag
Vandaag de laatste telefoontjes gepleegd in verband met de foto's bij het artikel
Duivelskwijl. Het initiatief tot het plaatsen van deze tekst is voortgekomen uit het
idee om ons wat meer op het interdisciplinaire ijs te begeven. Ook het artikel van
Van Buuren slaat een wak naar verwante studierichtingen. Het nederlands vakgebied
blijkt een uitstekende plek te zijn om interessante vissen aan de haak te slaan. Maar
hopen dat het ook goed visweer blijft.

woensdag
In de vergadering hebben we over nummer 4 gesproken. Iedere keer weer breken
we er ons het hoofd over hoe het komt dat er zo weinig artikelen binnenkomen uit
de taalbeheersings- en -kunde hoek. Misschien moeten we daarover een berichtje in
VOOYS plaatsen. We zouden ook de dames-heren medewerkers erop kunnen
attenderen tijdens de colleges jong talent te stimuleren tot het schrijven van teksten.
Volgens mij verdwijnen al die goede nota's nu in de kast.

donderdag
Ook bij ons slaat de computerkoorts toe. Wij zoeken naar een snelle manier van
tekstverwerken. Misschien dat we in die te besparen tijd dan eindelijk toekomen aan
alle uitgestelde tentamens.

vrijdag
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Jammer dat het nog steeds pas maandag is. Vrijdag zal dit nu voltooide nummer in
een verdergevorderd stadium van gereedheid zijn. Het wordt een week van hard
werken.

Vooys. Jaargang 5

*19

De voorbode
zes
april 'zevenentachtig
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‘Convinced myself,
I seek not to convince.’
Edgar Allan Poe

wij waren jong en onstuimig, ton zuidema en ik, in de eerste jaren van onze studie
nederlands, die in een nevelig grijs verleden gelegen lijken, - alles wat veraf gelegen
is draagt bij zich de rook van de vergankelijkheid. wij hebben sindsdien veel verte
voor ons uit geduwd.
wij spraken over de literatuur, ton zuidema en ik, in muffe achterkamertjes, bij
het licht van kaarsen en olielampen, met rode oortjes en gloeiende konen, en we
schreven elkaar echte grotemensen brieven, met echte inkt (ton zuidema zelfs met
kroontjespen, en ik) en op waanzinnig duur papier.
natuurlijk kwamen wij al snel tot de conclusie dat het allemaal heel anders moest.
we wilden juist niet schrijven zoals de brouwers van het proza en de poezie van toen
de dag, op een enkeling na, dat deden. dat we daardoor haast als vanzelf
terechtkwamen bij de ideeen van de literatuurgeneratie van daarvoor, zal niemand
die een aspectencollege gevolgd heeft verbazen, - wij stelden het met verbazing vast.
het was tijd om een daad te stellen (de winters waren nog zo koud niet toen).
meteen maar het heiligste van het heiligste aangepakt: het sonnet moest op de helling.
wij kwamen tot de conclusie dat het sonnet weliswaar een mooie, en voor onze ideeen
uiterst bruikbare dichtvorm was, maar dat er een onregelmatigheid in voorkwam die
struktureel was, en die, zo meenden wij, opgelost diende te worden. wij puzzelden
en rekenden, en de nachten gingen over in de dag.
wie van ons beiden het het eerst bedacht is niet duidelijk; we maakten ons daar ook
niet druk over. ik denk dat wij tot een soortgelijke conclusie kwamen omdat we het
antwoord van het begin af aan gevoelsmatig al geweten hadden. allebei verplaatsten
wij een (welk?) van de twee kwatrijnen naar achteraan in het vers. tons sonnetten
waren vier-twee-twee-twee-vier, en hij liet ze aan mij zien, en ik toonde hem mijn
oplossing van het probleem: vier-drie-drie-vier. wij zagen en herkenden. wij hadden
dezelfde oplossing gevonden...
het oude probleem, het sonnet als een kind met een waterhoofd, of een reus op
lemen voeten, met de twee te zware kwatrijnen die op de zes door het rijm
ineengeknoopte regels steunden, was opgelost, en de winst was evident. extra
mogelijkheden waren geboren: nu kon er een tweede wending worden ingelast, een
keertwending op de achterhand, terug naar het tema van het begin. ook liep er, dwars
door de rijmende vorm, een ander breukvlak door het sonnet, de grenslijn tussen de
bovenste en de onderste zeven regels. wij waren verrukt, en begonnen druk te
experimenteren met de gevonden vorm.
ton noemde zijn sonnetten ‘spiegelsonnetten’ vanwege de symmetrie die was
hersteld, ik hield het bij ‘balanssonnetten’ op grond van het herwonnen evenwicht
in functie en vorm.
dit verhaal is niet af zolang niet vermeld is hoe het ons is vergaan. wij bleven vrienden,
maar fatum, die op onze levenspaden staat, - met de rug naar ons toe, omdat het altijd
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en gevolg trekt, - had het anders met ons voor.
ton zuidema ontmoette zijn prinsesje, en trok zich met haar terug
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uit het actieve leven in een klein romanties houten huisje midden in het bos bij
wadenoijen, een plaats waar wie er ooit kwam nimmer zal terugkeren naar het land
van heugenis. hij verdween in de vergetelheid, - soms schrijven wij elkaar, want pen
en inkt dringen door tot waar niets en niemand meer komt. het wordt akelig stil om
je heen, als je in wadenoijen woont.
intussen was de groep gegroeid. anderen dienden zich aan of vonden elkaar als
vanzelve, en zij gingen zich heel ijdel ‘de academisten’ noemen. en het balanssonnet
bleef in ere als een voorbeeld van hoe het ook kon.
verder bleef alles hetzelfde want poezie gaat immers nog altijd over hetzelfde. poezie
daagt de werkelijkheid uit haar ware gezicht te tonen en nog altijd wordt het raadsel
het beste opgelost door een nieuw raadsel, dat in zichzelve de waarheid is.
hiernaast volgt een kleine selectie. in het sonnet van marten roorda is zijn eeuwig
tema aanwezig: het onbereikbare ideaal en de kronkelige weg daartoe. en natuurlijk
de angst. die van mij ademen een andere onbereikbaarheid, het einde dat aan het
begin gelijk is, als een slang die in zijn eigen staart bijt, en dat is weer zoals de verzen
zelf zijn opgebouwd. in twee aaneengelegen verzen is het tema gelijk; als altijd is
de trant verwant.
kees-jan backhuys
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gebroken verbond
de late nacht verdaagt in snelle schokken.
er kantelt iets, in verte en nabij.
door het getril valt een gebouw aan brokken,
en ginds schudt zich een muur beklemmend vrij.
o, vroeger, toen er ook wel altijd iets
kapotging dat mij lief was toegedaan;
dan sprongen scherpe barsten door het niets, het was dan of mij plots een hand deed staan,
en door de dingen om mij heen er iets
gefluisterd werd in woordenloos vermaan.
de straat barst open. nee, geen dag kan jonger
oprijzen uit de schok die breken voedt.
ik druk een verse scherf in stervenshonger
mijn hand in, maar er vloeit nog pijn, noch bloed.
kees-jan backhuys
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Zonsondergang
De kans is klein, dacht ik, en keek naar buiten.
Maar bij de juiste stand van de atomen
kunnen twee lijven door elkander komen.
Ik zag mezelf ontstaan in lege ruiten.
De kamer werd langzaam opgebouwd in de
tuin. Ik kon tafel en bed terugvinden
op het gazon. De ander raakte vrij
van het glas en met zijn mond riep hij mij.
Direct verliet ik als een gek het huis
en sloot daarbij de deur nog per abuis.
Maar hier bevindt zich niets, geen taal, geen teken,
geen mens. Ik krijg alleen nog maar in zicht
de verre kamer waar de sleutel ligt.
Uit nood zal ik de ruiten moeten breken.
Marten Roorda
Nieuwegein, 27 februari 1987
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moeder
als kind was ik in wezen van het water:
ik heb mijn glazen vliezen afgedaan
en baadde mij tot ik nog net kon staan,
soms verder zelfs; het zwemmen kwam pas later.
eens dreef ik in een zondoorlopen meer.
ik tastte naar de diepte toen mijn voeten
de glazen resten van een fles ontmoetten - en sneed de schervenkroon rondom de ziel
een pindoortrokken wond diep in mijn hiel.
bloedovergoten viel het water neer.
sindsdien ben ik tot vrouwen ingegaan;
heb vaak mijn huid en ziel in hen verloren,
doch nimmer werd ik in een schoot herboren
of vond haar in wier diepte ik niet dorst staan.
kees-jan backhuys

Vooys. Jaargang 5

*25

magelhaenlaan, hoek cortezlaan
welhaast grenst nu herkennen aan vergeten.
de diepe vijvers van mijn jeugd voorbij,
en al de verten die te ver voor mij
bleken te zijn, voorbij dit vage weten
van alles wat ik was, zo lang verleden.
nu lijkt dat kind van toen zo licht, zo diep;
toch is het zachtjes uit mij weggegleden...
is dit de straat dan waar ik vroeger liep;
is dit het broze ijs dat ik betreden
dorst, waar ik schuchter om mijn moeder riep?
ik ken de dood die ons in 't duister vindt:
die koele vijver waar wij in verzinken, nog niet, ik moet nog van het water drinken
waarop ik, toen ik licht was, liep als kind.
kees-jan backhuys
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[Nummer 4]
[Redactioneel]
Bij het verschijnen van dit nummer neemt Ingrid Janssen afscheid van de redactie.
Wij danken haar voor het werk dat zij de afgelopen jaren voor het blad heeft gedaan.
Wij verwelkomen tevens Mariëlle Osté als nieuw redactielid.
Niet lang voor het ter perse gaan van dit nummer nam L.H. Mosheuvel, na meer
dan 18 jaar, afscheid van het Instituut de Vooys. Wij meenden er goed aan te doen
zijn afscheidstoespraak, tevens zelfportret, aan de inhoud van dit nummer toe te
voegen. Opdat hij niet zal verdwijnen in de iglo van ons vergeten. De toespraak van
R.L.K. Fokkema, uitgesproken namens de sectie Moderne Letterkunde, moge het
beeld enigzins completeren.
Tevens willen wij de lezer graag wijzen op de unieke verzameling linguistische
blunders, die Wim Zonneveld ons in dit nummer van VOOYS aanbiedt, ter lering
en vermaak.
de redactie
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Psychokritiek voor beginners
Mariska Warnars
Handelsideologie in de gouden eeuw, zo luidde de titel van het college dat een vervolg
zou zijn op het college Letterlijk gelezen metaforen, beide verzorgd door de afdeling
Renaissance van het Instituut de Vooys. Er waren veel studenten op de
Handelsideologie afgekomen, maar wat precies het onderwerp zou zijn voor de
komende weken was vrijwel iedereen onbekend. Achteraf had ook niemand kunnen
bevroeden dat hij/zij zou functioneren als psycho-criticus en twaalf weken lang
teksten zou onderzoeken op verdichtingen en lacunes en de aanwezige metaforen
zou onderwerpen aan een letterlijke lezing. Onbegrijpelijke pseudo-taal? Na vier
weken semiotische theorieën te hebben geabsorbeerd niet meer.
Een artikel van A.J. Gelderblom (‘De maagd en de mannen’, Ntg 79, (1986),
p.193-206) gaf de collegegangers een idee van de theorieën die het onderzoekskader
zouden vormen. Handelsideologie zou éen van de suggesties uit het artikel voor
nader onderzoek uitwerken, namelijk die van de ideologiekritiek. In dit geval richt
de ideologiekritiek zich op het geheel van heersende opvattingen van een bepaalde
tijd, die niet uitgesproken maar onuitgesproken in teksten verwerkt zijn. Het doel
van het college was te onderzoeken of teksten uit de 17e en 18e eeuw, over handel
en zeevaart, informatie bevatten over ideologieën.

Twee semiotische theorieën
Behalve het genoemde artikel werden achtereenvolgens een metafoortheorie en een
psychokritische benadering onder de aandacht gebracht. Toen G. Lakoff en M.
Johnson begonnen met hun onderzoek naar de metafoor in het westerse taalgebruik
kwamen ze tot de conclusie dat het geen bescheiden onderzoek zou zijn. Ze wilden
namelijk niet alleen metaforen inventariseren, maar een compleet nieuwe
waarnemingstheorie opstellen die het bestaan van absolute waarheden verwierp.
Daarmee schaarden zij zich in de rij der structuralisten, die van mening zijn dat
literatuurwetenschappers zich niet bezig moeten houden met een absolute betekenis,
maar zich integendeel zouden moeten richten op de procédés waarmee lezers betekenis
geven aan de teksten die zij onder ogen krijgen. In hun overzichtelijk geschreven
boek, Metaphors we live by (Chicago 1980), proberen ze aan te tonen dat het
alledaagse leven van een westerling beheerst wordt door metaforen en dat het gehele
westerse denkpatroon metaforisch is opgebouwd. Als voorbeeld geven Lakoff en
Johnson de wijze waarop in het dagelijkse taalgebruik over theorieën en metaforen
wordt gesproken, in het Nederlands geparafraseerd:
- is dat de grondslag voor jouw theorie?
- jouw redenering is wankel en de zijne is krom
- ik hoop mijn theorie met solide argumenten onderbouwd te hebben
- dat argument is krachtig genoeg om de gehele theorie te kunnen schragen
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Uit deze voorbeelden blijkt dat het in het westerse taalgebruik kennelijk normaal is
theorieën en argumenten metaforisch te beschouwen, namelijk als gebouwen. Wanneer
men spreekt over theorieën en argumenten gebeurt dat - onbewust - vaak in
gebouwenmetaforiek. Zozeer is het spreken in metaforen ingeburgerd in het westerse
taalgebruik.

Psycho-critici in spe
Nu de lezer geroken heeft aan de metafoortheorie, is het tijd hem/haar van de
psychoanalyse te laten proeven. De psychoanalyticus Jacques Lacan onderneemt in
zijn werk een terugkeer tot het werk van Freud, dat wil zeggen dat hij oorspronkelijke
psychoanalytische begrippen herwaardeert. Evenals de metafoortheorie beschrijft
Lacans theorie het totstandkomen van betekenissen en redeneert daarbij vanuit de
uitingen van het individu. Freud schreef al: ‘In der analytischen Behandlung geht
nichts anderes vor als ein Austausch von Worten zwischen dem Analysierten und
dem Arzt’ (Gesammelte Werke, dl. XI). De tekstproducent, in de psychoanalyse
uitsluitend analysand of subject genoemd, vertelt een verhaal dat de analyticus tracht
te interpreteren. Dit verhaal staat centraal. In het college zijn de teksten over handel
en zeevaart als dergelijke verhalen opgevat. Het interpreteren ervan bestaat uit het
opvullen van leemtes en lacunes in de tekst, omdat die een tweede verhaal vormen
dat de analysand onbewust óok vertelt. In de theorie van Lacan krijgen teksten pas
betekenis in relatie tot andere teksten en intertekstualiteit speelt dus een belangrijke
rol. Evenals de theorie van Lakoff en Johnson acht Lacan de metafoor van groot
belang voor betekenisvorming. Hij ziet de metafoor als een kluwen van betekenissen,
die in de metafoor zijn samengeknoopt. Om achter die betekenissen te komen moet
de metafoor letterlijk worden gelezen.
In het gedicht Batavia (J. de Marre, 1740) komt bij voorbeeld deze passage voor:
‘De ontelbre waaren uit het indische gebied,
Van all' de Eilanden, in zyn' ommekring gelegen,
Geoppert, en gevoerd langs ongebaande wegen,
Zyn niet te noemen, schoon haar 't weidend oog beschouwt.
Een onuitputbre myn baart hier een' stroom van goud;
Een rijkdom die den Staat voor altoos kan verzaden’. (p.166)

De semiotiek zou in de zin ‘Een onuitputbre myn baart hier een' stroom van goud'
onderscheid maken tussen een letterlijke/referentiële (denotatieve) en een tweede,
diepere (connotatieve) betekenis. De letterlijke betekenis zou dan luiden: de mijn
geeft grote rijkdommen; de connotatieve betekenis zou zijn: de mijn is een vrouw.
Wanneer de metafoor aan een letterlijke lezing onderworpen wordt, is er immers
sprake van een mijn die nooit moe wordt goud-in-stromen te baren. Deze vrouw
brengt voortdurend kinderen voort die hun gewicht in goud waard blijken te zijn.
Voor de cursist in staat is zijn eigen potje te koken volgt hier nog een snufje
ideologiekritiek. De semioloog Roland Barthes richt zich op teksten waaarin
tegenstellingen (goed/kwaad, eerlijk/oneerlijk) worden verdoezeld en
onrechtvaardigheden gelegitimeerd.
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Dit alles in het belang van de heersende orde, die er baat bij heeft dat duistere of
moreel onjuiste handelingen, in haar naam verricht, enigszins verhuld worden. In
het citaat uit de Batavia wordt in natuurlijke termen een economisch proces behandeld:
de Indische eilanden schenken hun ontelbare rijkdommen aan de Nederlanders. Het
economisch principe van geven en ontvangen is hier onrechtvaardig toegepast omdat
de Indische eilanden alleen geven en de Hollanders slechts ontvangen. Door dit alles
in natuurlijke termen te vatten wordt die onrechtvaardigheid gelegitimeerd, immers,
de handelswaar wordt van nature aan de mens (lees: Hollanders) geschonken. En de
cirkel is rond: de natuur is door God geschapen en Gods werken zijn vanzelfsprekend
goed. Een dergelijke legitimerende formulering, die in meerdere teksten met grote
consistentie voorkomt,
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noemt Barthes een Mythe. Was er in de teksten op het college nu ook sprake van
dergelijke Mythen, waarbij onrechtvaardigheden in natuurlijke termen worden
gelegitimeerd?
Als demonstratietekst was Zijdebalen (in: A. Hoogvliet, Vervolg der mengeldichten.
Rotterdam, 1753. p.1-25) uitgekozen, dat behoort tot het eeuwenoude genre der
hofdichten met een heel eigen topiek. Door Hoogvliets behandeling van de topoi
systematisch onder de loep te nemen, was het mogelijk de legitimaties voor
handelsideologieën op te sporen. In dit gedicht worden arbeiders genoemd, die werken
in de zijdespinnerij van de buitenplaats. De eigenaar ervan heet geen ‘industrieel’ te
zijn maar wordt ‘Vader van dit arbeitshuisgezin’ genoemd, die ‘Weêr hondert handen
helpt aan noodigh brootgewin’. Zo wordt in natuurlijke termen het economische
principe van het geven en ontvangen behandeld. In deze familie-metafoor wordt de
niet-natuurlijke relatie werkgever/werknemer behandeld alsof de werkgever (vader)
alleen rechten heeft en de werknemers (kinderen) slechts plichten te vervullen hebben
binnen het ‘arbeitshuisgezin’. Zo hoeft er ook geen loon naar werken verschaft te
worden maar is het een gunst dat de werknemers loon ontvangen. Moge iedere
volleerde psycho-criticus hier een Mythe signaleren!
Een tekst waarin geen economische maar sociale ongelijkheid wordt behandeld,
is de Oostindische Spiegel (van N. de Graaff, 1701). Wanneer de schrijver het heeft
over inlanders, beschrijft hij ze in diermetaforen en tracht zo aannemelijk te maken,
dat inlanders, primitief en onbeschaafd als ze zijn, niet dezelfde privileges kunnen
genieten als blanken (lees: Hollanders): ‘En sy eeten ook niet fatsoenlyk, met lepels,
als andere mense, maar gieten een weynig hoender of vissop op een schoteltje (...)
en roeren (...) dat met hand en vingers door malkander, evel eens, of 't varkens met
haar klauwen in de trog hadden omgewroet (...) also dat men er of walgen moet, so
beestachtig alse eten’ (reader van het college, 1986, 6-12, p.36 r.89-95). Ook hier
werkt de Mythe van natuurlijkheid: de verhouding blanke/niet-blanke is behandeld
in natuurlijke termen, namelijk in de verhouding mens/dier. Zoals de mens boven
het dier staat, zo is hiermee ook aannemelijk gemaakt dat de blanke superieur is aan
de niet-blanke.

De psychokritiek gelegitimeerd
Met deze voorbeelden hoop ik een indruk te hebben gegeven van de eerste proeve
van bekwaamheid van de nieuwbakken psycho-critici in het college Handelsideologie.
En daarmee de verschillende aanpak van tekstanalyse die de ideologiekritiek voorstaat.
Wat levert deze aanpak op? Door in teksten de metaforen letterlijk te lezen, kunnen
soms betekenissen worden ontdekt die een heel ander licht op de behandelde zaken
werpen. En teksten onderzoeken op aanwezige betekenisvelden is legitiem, ‘zelfs
als we mogen aannemen dat de dichter en zijn tijdgenoten zich niet bewust waren
van wat wij nu aantreffen’ (p.3 van het genoemde artikel van A.J. Gelderblom).
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Ecriture Féminine
De vrouwelijke libido als fundament van een nieuwe literatuur
Mirjam van Teeseling
‘Ik wil slechts het woord. Jullie geven het me. Goed! Maar ik wil dat woord van
jullie niet, want om woorden te kunnen vinden die echt van mezelf zijn, is het niet
voldoende dat ik over mezelf praat. Iedere vrouw die iets wil zeggen dat echt van
haarzelf is, ontkomt niet aan de dwingende noodzaak om eerst de vrouw uit te
vinden’.1.
Dit is een citaat van Annie Leclerc, een van de hedendaagse Franse schrijfsters
die tot de ‘écriture féminine’ worden gerekend, evenals Hélène Cixous, Luce Irigaray,
Jeanne Hyvrard, Chantal Chawaff, Jocelyne François, Monique Wittig, soms
Marguerite Duras, en nog vele anderen. Ik wil in dit artikel proberen om enige
contouren te schetsen van deze vitale literaire beweging, die al zoveel stof heeft doen
opwaaien; niet in het minst door het feit dat de schrijfsters vaak radicaal van mening
verschillen over uitgangspunten en middelen. Willen sommigen (Wittig, Duras) niet
eens horen van de naam ‘écriture féminine’, gemeenschappelijk is niettemin het
streven, een nieuwe literatuur te vestigen, die gebruik maakt van andere literaire,
talige middelen dan tot dan toe gangbaar waren. Er moet een taal uitgevonden worden
die de vrouwelijke ervaring rechtdoet, die ‘het vrouwelijke’, het zeggen van ‘het
vrouwelijke’, en überhaupt de vervreemde, niet langer geldende inhouden van
woorden problematiseert. Het geheel van voorstellingen en beelden dat ons culturele
erfgoed vormt laat, als het vanuit het standpunt van de vrouw wordt onderzocht
slechts haar verbanning, haar uitsluiting zien. ‘In wie verplaatsen? Waar is mijn
plaats?’ vraagt Hélène Cixous zich af; ‘Ik zoek mijzelf door de eeuwen heen, maar
ik zie mij nergens’.2. Het herschrijven van oude mythen, sprookjes, legenden, is dan
ook een veelbeoefende praktijk in de écriture féminine, samen met het vertellen van
nieuwe.
De discussie over het al dan niet bestaan van een ‘vrouwelijke stem’ is ook in
Nederland al uitgebreid gevoerd naar aanleiding van de invoering en uitreiking van
de Anna Bijns-prijs (aan Josepha Mendels); ik wil die discussie hier dan ook niet
herhalen, maar ga ervan uit dat wanneer er behoefte is aan een nieuw literair
uitgangspunt, dit nú het vrouwelijke kan zijn, zoals het ten tijde van het surrealisme
bijvoorbeeld ‘het onbewuste’, ‘het verdrongene’ was. Er is geen noodzaak om het
werkelijke bestaan van het ‘onbewuste’, of het ‘vrouwelijke’ te bewijzen, noch om
de inhoud ervan in definities te vatten.
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Witte inkt
In de écriture féminine is ‘de vrouw’, ‘het vrouwelijke’ veel meer metafoor; steeds
verschuivende betekenis, onafgebakend, zich steeds aan de definitieve beschrijving
onttrekkend. Veel meer de bron waaraan het schrift zich voedt, melk, witte inkt; lege
plekken in de tekst.
Wie ooit boeken van Duras heeft gelezen, kent het verschijnsel van de verstomming,
de halverwege afgebroken zinnen waarmee ze de onmacht om het authentieke, het
allerdringendste te zeggen, toont. Moeizaam spreken dat in zwijgen oplost. Maar
inmiddels zijn er andere wegen ingeslagen...
Niet voor niets nam ik zojuist het surrealisme als voorbeeld: van het surrealisme
heeft de écriture féminine grote invloed ondergaan. De surrealistische notie van ‘het
verdrongene’, dat een stem gegeven moet worden in de tekst, neemt de écriture
féminine over - maar met de invulling van het verdrongene als gesitueerd in het
vrouwelijk lichaam, het ‘gekoloniseerde lichaam’, zoals Cixous zegt. Andere
belangrijke invloeden zijn het werk van de Franse dichter Arthur Rimbaud, en de
psychoanalyse. De uitspraak van Rimbaud: ‘Je est un autre’ (ik is een ander), riep
voor het eerst de gedachte op aan het ik als ander, het andere, onbekende dat door
het ik heen spreekt. Het gefragmenteerde, versplinterde subjekt is een begrip dat ons
door toedoen van hedendaagse filosofen als Foucault en Derrida wellicht niet meer
zo onbekend in de oren klinkt: ‘ik’ is niet langer een kenbaar, homogeen geheel; ‘ik
is een ander’. Dit is ook wat de psychoanalyse ons leert (en vele écriture
féminine-schrijfsters zijn van huis uit psychoanalytici of hebben er kennis van
genomen), dat wij gestuurd worden door onbenoemde krachten, en dat wij voor onze
aanpassing betaald hebben met een groot verdrongen ‘verlangen’. Dit verlangen, dat
als het vrij zou komen de maatschappelijke structuren zou aantasten en ondermijnen
- en in wiens belang kan dat zijn? -, dit verlangen is ‘het andere’, waarvan Cixous
zegt: je moet eerst een gescheurd weefsel zijn om het te kunnen doorlaten, om het
te horen.

Poëtische politiek
Hélène Cixous is momenteel wel de bekendste van de écriture feminine-schrijfsters.
Zij was in mei vorig jaar in Nederland vanwege de opvoering van haar acht uur
durende toneelstuk: l'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk Roi du
Cambodge, een muzikaal en visueel spektakel van de eerste orde. Dit jaar zal ze er
weer zijn, als deze zomer de Utrechtse universiteit een symposium aan haar werk
wijdt. Andere boeken van haar zijn bij voorbeeld Souffles ('75); Angst ('77); Portrait
de Dora ('76, toneelstuk); Vivre l'Orange ('79) de essays La venue à l'écriture, La
jeune née en Le rire de la méduse; het lyrische Le livre de Promethea ('83) en het
toneelstuk, c.q. de opera Le nom d'Oedipe, chant du corps interdit, dat pas in
Nederland is opgevoerd, echter op een wijze die zeer te wensen overliet.
‘Ik bedrijf een poëtische politiek’, zegt Cixous, wanneer er naar haar feministich
engagement wordt gevraagd. Het vrouwelijk schrijven verdraagt zich niet met de
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zij brengt de bewakers van de betekenis van de wijs’3., is een citaat uit het nummer
van Krisis, tijdschrift voor filosofie (no. 25), waarin enkele artikelen over écriture
féminine zijn opgenomen. Men zou kunnen zeggen dat de écriture féminine ‘het
onbewaakte ogenblik’ in de literatuur wil toelaten, iets wat schrijvers als Joyce en
Artaud ook al wilden, en dat in de psychoanalyse veel aandacht kreeg onder de
noemer ‘de verspreking’. Het is onvermijdelijk om, wanneer men over écriture
féminine spreekt, uit te wijden over het psychoanalytisch gedachtengoed, omdat
daaruit veel is overgenomen, al worden de ideeën en termen vaak op zeer eigengereide
manier toegepast. Irigaray en Kristeva zijn beiden psychoanalytica, en Cixous heeft
een toneelstuk geschreven naar aanleiding van Freuds Brüchstücke einer
Hysterie-Analyse, namelijk Portret van Dora, dat een deconstructie van Freuds
‘Portret van Dora’ genoemd zou kunnen worden. De hysterica, als exemplarische
vrouwelijke opstandelinge tegen de patriachale orde, interesseert Cixous in hoge
mate. De hysterica valt, door een bepaalde traumatische oorzaak, ‘terug’ in de
ongestructureerde lichaamstaal van het semiotische; de fase van vòor de inwijding
in de taal, toen er nog geen onderscheid was tussen ‘ik’ en ‘ander’. De hysterica, in
dit geval Dora, belichaamt het ongekanaliseerde vrouwelijke verzet tegen de Wet,
die alles wil herleiden tot het logisch-causale. Het is, geheel in de stijl van Dora's
taal, onmogelijk om een eenduidige betekenis aan de tekst van Cixous te hechten;
hij bestaat uit vele lagen die door elkaar heen gevlochten zijn. Ik kan iedereen
aanraden om deze tekst van Cixous naast de Brückstücke van Freud te lezen.

Poreusheid: aktieve passiviteit
‘Het semiotische’ tegenover ‘de symbolische orde’ is een klassieke tegenstelling uit
de psychoanalyse. Wanneer een kind leert spreken, wordt het ingewijd in wat ‘de
symbolische orde’, ook wel ‘de oedipale orde’ wordt genoemd, dit omdat het een
zich losmaken uit de moeder-kind symbiose veronderstelt. De symbolische orde
bevat niet alleen de taal, maar ook het geheel van verboden en geboden waarin
geciviliseerde mensen functioneren. Voor het kind in deze ‘orde van de vader’ wordt
ingewijd, kent het slechts de onmiddellijke communicatie van het lichaam, de
zintuigelijke gewaarwordingen, en de klank- en ritme-aspecten van taal. Iets daarvan
blijft altijd in de taal aanwezig maar hoe abstrakter het gebruikte register, hoe
‘gesublimeerder’ dus, hoe verder het semiotische element is teruggedrongen. In de
poëtische teksten van de écriture féminine wordt getracht om dit onmiddellijke van
de moeder-kind-communicatie in ritme en klank terug te geven. Dat daarvoor een
lichamelijke taal vereist is, zegt Hélène Cixous in een interview met Verena Andermatt
Conley: ‘There are various levels of relationship between body and language. I think
that many people speak a language that has no report with the body. Instead of letting
emerge from their body something that is carried by voice, by rhythm, and that would
be truly inspired, they are before language as before an electric panel. They choose
the hypercoded, where nothing traverses. But I think, and everybody knows, that
there are other possibilities of language, that there are precisely languages. That is
why I always privilege the ear over the eye. I am always trying to write with my eyes
closed. What is going to write itself comes from long
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before me, me being nothing but the bodily medium which formalizes and transcribes
that which is dictated to me, that which expresses itself, that which vibrates in almost
musical fashion in me and which I annotate with what is not the musical note, which
would of course be the ideal.4.
In Cixous' taalgebruik zijn de akoestische en orale dimensies volop
vertegenwoordigd. Bijkomend effekt is, dat de scheiding der genres niet langer geldig
is: haar teksten zijn fictie, poëzie en beschouwing tegelijkertijd, wat een kenmerk is
voor de écriture féminine. De stroom, flux, moet zo onmiddellijk mogelijk zijn.
Zonder dat het lichaam geopend is en in interactie met de ‘écriture’, verwelkt het
schrift. Deze nadruk op het interactieaspect van het schrijven stelt de schrijfster
Hélène Cixous op de bescheiden plaats van ontvangende partij, dit in tegenstelling
tot het in de westerse literatuur gangbare beeld van de schrijver als de alles
beheersende, sturende kracht, die boven het verhaal staat.
‘Je n'écris pas. La vie fait texte à partir de mon corps. Je suis déjà du texte
L'Histoire, l'amour, la violence, le temps, le travail, le désir l'inscrivent dans mon
corps, je me rends où se donne à entendre ‘la langue fondamentale’5.: Ze daalt af in
haar eigen, onbekende zelf en leest. Het schrijven is een ‘actieve passiviteit’: het
jezelf in staat van poreusheid brengen, om je vervolgens te laten doorstromen door
iets dat eerst alleen nog maar ritme is, dan pas vorm aanneemt in een taal, in talen,
die in hoge mate het semiotische in zich bewaard hebben. Zo ontstaan teksten van
een hoog poëtisch gehalte.

Vrouwelijke libido
Wanneer men aanneemt dat een tekst iets is dat niet uitsluitend ‘mentaal’ ontstaat,
maar een fysieke activiteit is, waarbij het ritme van de hartslag, het ruisen van het
bloed, het elkaar onophoudelijk aanraken van de twee lippen (een centraal beeld bij
Irigaray) evenzeer een rol spelen als de motoriek van de schrijfhand, dan is het ook
niet meer zo onaannemelijk dat een vrouwentekst anders is dan een mannentekst,
dat een tekst evenals het lichaam een drifteconomie kent, een libidinale economie,
waarin bepaalde energiestromen vitaler zijn dan andere.
De Franse filosoof Jacques Derrida heeft voor het eerst het begrip geïntroduceerd
van het tekstueel onbewuste, een begrip dat Cixous van hem overneemt en gebruikt
bij haar analyses van literaire teksten, in de colleges die zij geeft aan de universiteit
van Parijs. Ze zoekt in een tekst bepaalde fundamentele, tekststructurerende principes
die essentiëler zijn dan bijvoorbeeld thema's. Deze kenmerken brengt zij dan in
verband met haar concept van de ‘libidinale economie’, dat gedeeltelijk op Freud
teruggaat, maar toch een totaal andere invulling heeft gekregen in haar toepassing.
Zij onderscheidt een mannelijke libidinale economie van een vrouwelijke, maar
koppelt deze niet vanzelfsprekend aan mannen of vrouwen: er zijn mannen met een
vrouwelijke libidinale economie, en er zijn teksten waarin dit aan te wijzen is als
tekststructurerend principe (zij noemt bijvoorbeeld de teksten van Kleist). De
mannelijke libidinale economie is datgene wat de logocentrische en fallocratische
orde schraagt: de orde dus die redelijkheid en mannelijkheid in het vaandel draagt,
met uitsluiting van alles wat deze in elkaars verlengde liggende waarden ondermijnt.

Vooys. Jaargang 5

150

Hélène Cixous

Vooys. Jaargang 5

151
Zo is het dubbelzinnige en meerduidige een ondermijnende kracht, de vrouwelijke
libido een subversief beginsel (voorzover er hier gesproken kan worden van een
‘beginsel’). Een ‘vrouwelijke’ tekst zal ‘het Andere’ toelaten, aan het woord laten,
omdat de angst zich te verliezen niet aanwezig is, integendeel: de vrouwelijke
libidinale economie kenmerkt zich door het verlangen zich tot het Andere uit te
breiden; zonder dit evenwel in termen van het Eigene te willen onderbrengen, om
het zo weer toe te eigenen. Het komen en gaan van de ander te verdragen, het verlies
te leven, zonder toeeigening of buitensluiting - wat is er moeilijker dan dat, en wat
is actiever dan deze overgave, wat bedreigender voor het autonome (mannelijke)
subject? ‘Cixous, dat ben ik niet, dat zijn de stemmen van de vrouwen die me
meenemen naar haar tuinen, me uitnodigen in haar wouden.’6.

Tussen twee oneindige buren
In haar theoretische tekst ‘Le sexe ou la tête?’ die in Engelse vertaling in het tijdschrift
Signs verscheen, expliciteert Cixous haar idee van wat een vrouwelijke tekst is als
volgt: ‘This is how I would define a feminine textual body: as a female libidinal
economy, a regime, energies, a system of spending not necessarily carved out by
culture. A feminine textual body is recognized by the fact that it is always endless,
without ending: there is no closure, it doesn't stop, and it's this that very often makes
a feminine text difficult to read (...). A feminine text starts on all sides at once, starts
twenty times, thirty times, over. The question a woman's text asks is the question of
giving - What does this writing give?’ ‘How does it give?’ (...) I think it's more than
giving the departure signal, it's really giving, making a gift of, departure, allowing
breaks, ‘parts’, partings, separations... from this we break with the return-to-self,
with the specular relations ruling the coherence, the identification, of the individual.
When a woman writes in non-repression she passes on her others her abundance of
nonego/s in a way that destroys the form of the family structure...’7. Men vergelijke
de karakterisering van Luce Irigaray hiermee: ‘Deze 'stijl’ of dit ‘schrift’ van de
vrouw verbrandt liefst alle fetisj woorden, alle eigen termen, alle goed geconstrueerde
vormen. Deze stijl bevoorrecht de blik niet, maar brengt elke figuur tot haar ontstaan,
ook het tastbare, terug. Elke figuur raakt zich daarin weer aan zonder ooit iets te
constitueren tot welke eenheid dan ook. De gelijktijdigheid zou het ‘eigene’ van deze
stijl zijn. Een ‘eigene’ dat nooit uitgeput raakt in de mogelijke identiteit van een of
andere vorm met zichzelf. Altijd vloeiend, zonder de moeilijk in ideeën te vatten
kenmerken ervan te vergeten: deze wrijvingen tussen twee oneindige buren die
dynamiek scheppen. Haar ‘stijl’ biedt weerstand aan elke vastgestelde vorm, figuur,
idee of begrip en laat ze exploderen. Wat niet wil zeggen dat haar stijl niets is, zoals
het vertoog dat niet in staat is haar te denken, laat geloven. Maar haar ‘stijl’ kan niet
als een stelling verdedigd worden, kan niet het object zijn van een standpunt.’8. Dat
het werkelijk mogelijk is om zo te schrijven, bewijzen Dit geslacht dat niet (één) is
en De één beweegt niet zonder de ander,9. teksten van Irigaray die vertaald zijn in
het Nederlands, maar waarschijnlijk niet zonder moeite.
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Promethea
Hoe fascinerend deze theorieën omtrent een nieuwe literatuur ook zijn mogen; er
gaat niets boven het lezen van de boeken zelf. Ik wil daarom eindigen met een
bladzijde uit Le livre de Promethea van Hélène Cixous, die samen met nog enkele
andere fragmenten uit dit boek verscheen in Lust en Gratie no. 10, in de prachtige
vertaling van Camille Mortagne. Uit haar inleiding citeer ik nog: ‘Promethea is de
vrouwelijke gedaante van de mythische figuur die het vuur van de goden afpakte om
het aan de mensen te brengen. Het vuur is hier de ontbrandende hartstocht tussen
twee vrouwen. In dit boek zijn de verschillende elementen van de oorspronkelijke
mythe geactualiseerd. Geleidelijk aan ontdekt de lezer(es) de zin, de meerdere
betekenissen, de potentiële waarheid van de oeroude mythe in de actuele liefde.
Legendarisch is Promethea niet alleen vanwege haar naam, maar vooral om haar
hart, haar grootmoedigheid, haar geloof in het leven. Ze geeft en geeft zichzelf en
geeft zichzelf over, zonder reserve. Onbevreesd waagt zij zich aan de ander.’10.
Plotseling verandert Prometha in een adelaar. Werpt zich door de duisternis
neer op H. Verandert alweer in een lucht-leeuwin, in een
drang-om-te-bijten. Behoefte aan de rots, behoefte om vast te binden,
behoefte om te pikken, behoefte om te verscheuren.
Wat hen verrast is de dwingende noodzaak deze scène te spelen.
- Ik moet toeslaan.
- Ik moet stoten.
Nooit adelaarster zo wervelend, zo licht, zo in de aanval. In plaats van toe
te slaan, verandert ze zich in een Egyptische bark en kiest opnieuw het
luchtruim. Zo van de ene droom naar de andere oever, bereiken ze
tenslotten een hemels India. Ontdekken het bij toeval in een hemelgewelf.
Omdat ze het bestaan ervan niet vermoedden.
Daar, muziek, fonteinen, vruchten, eeuwenoud glimlachen.
Toen deed de één een poging om te zeggen:
- Nog nooit heb ik zo'n groot genot gevoeld.
Ogen vol tranen. Omdat ze dat al had gezegd.
- Je hebt me dat al gezegd.
- Ja. Dat was zo.
Ik wist niet. Ik wist niet dat er een hemel is na de hemel.
En omdat zij nooit een dergelijk vertrouwen, een vertrouwen van na het
vertrouwen, had ondervonden, heeft ze zich volkomen op de liefde verlaten.
Tot in grenzeloos genot. Nu wilde ze sterven en kon ze niet sterven. Riep
God aan. Te hulp. Wilde sterven omdat ze niet kon sterven. Kon niet meer
ophouden te leven, te genieten. Wilde sterven om opnieuw te beginnen.
Om een einde te maken aan het genot. Omdat het haar uitputte, doodde,
uitstootte, van de wereld wierp in de vlammende en milde chaos waarin
ze dwaalde, verloren, uit haar baan geraakt, buiten haar eigen schoot, de
stralen van het centrum losgeraakt, weefsels als sterren verstrooid, botten
vederlicht. En als de zee zelf er niet was om

Vooys. Jaargang 5

153
haar weer op te diepen, bijeen te brengen, haar weer vorm te geven, zou
ze nooit meer een gezicht hervonden hebben. De zee? Ja, de zee, met de
grote marineblauwe handen en zilveren manen, hinnekend, galopperend
ten westen of ten oosten van de vulkaan waar zij opnieuw uitbarstte,
vonkenregens en witgloeiend geschreeuw brakend.
- Dat wat me doodt, weerhoudt me te sterven.
Daarna was de zee heel klein geworden, niet veel groter dan een badkuip.
Van pijn heen en weer rollend stootte ze onophoudelijk tegen de randen
van de wereld. Toen heeft een godheid haar opgevist. De Godin hield haar
bij de kieuwen, bij het geslacht.
Verschrikkelijk is het genot dat de Godin toebrengt. Goddelijk en
verschrikkelijk.
Verdrinken? Hoe? Vluchten? Waarheen?
- Alsof de zee zelf mij vasthield, slaat de zee in mijn ingewanden, likt de
zee mij tot in mijn nieren.
En dan, in een plotselinge opwelling, dwars door de duizelende zeeëngte,
door de bekkenholte die het continent van mij gescheiden houdt van het
continent van jou, wordt het oneindige bereikt: daar lijkt maar één begeerte
te heersen, één goddelijk vermogen, één enkele bliksemschicht, door God
verleend, nu aan de ene, dan aan de andere.
Plotseling wordt Promethea erdoor getroffen en raakt geëlektriseerd, even
daarvoor nog aan de grond genageld, een ogenblik later een reuzin die
zich opricht, klaar om te zegevieren.

Eindnoten:
1. Annie Leclerc, Parole de femme. Aangehaald in: Francoise van Rossum-Guyon, De écriture
féminine in het hedendaagse Frankrijk.
2. Francoise van Rossum-Guyon, idem, cit. p.70.
3. Marianne Beelaerts en Laurens ten Kate, Vlucht weg van de vrouw. In: Krisis no. 25.
4. Verena Andermatt Conley, Hélène Cixous: Writing the feminine, p. 146.
5. H. Cixous, A. Leclerc, M. Gagnon, La venue à l'écriture, p. 57.
6. Idem, cit. p. 12.
7. H. Cixous, Castration or decapitation?. In Signs vol. 7 no. 1, p.53.
8. Luce Irigaray, Macht van het vertoog, onderschikking van het vrouwelijke. Aangehaald in: Ruth
Weber, Alles stroomt. Ecriture Féminine in een literaire en culturele context.
9. Beide boeken zijn uitgegeven bij de stichting Hölderlin, Amsterdam.
10. Camille Mortagne, Eros, het lieveheersbeestje. In: Lust en Gratie no. 10.
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Een prentje aan de muur
Op vrijdag 22 mei 1987 nam in het Centrumgebouw Zuid Dr. L.H.
Mosheuvel afscheid van het Instituut de Vooys. Sprekers waren onder
andere Dr. R.L.K. Fokkema en Dr. L.H. Mosheuvel zelf. De toespraken
stonden zij welwillend ter publikatie af.
In zijn toespraak richt dhr. Mosheuvel zich in het bijzonder tot A.J.M, van
Buuren en R.L.K. Fokkema, als vertegenwoordigers van respectievelijk
de vakgroep Nederlands en de sectie Moderne Letterkunde.

R.L.K. Fokkema
Beste Leo,
Afhankelijk van onze kijk op deze middag kunnen we zeggen dat het weer wel en
niet sympathiek staat tegenover jouw afscheid van de vakgroep Nederlands en in het
bijzonder van de afdeling Moderne Nederlandse letterkunde, waaraan je sedert 1969
verbonden bent geweest.
De zon houdt zich schuil achter de wolken, en de temperatuur is ver beneden peil.
Maar hoe aardig is het dan dat wij de laatste tijd de lente hebben kunnen beschrijven
in termen van de herfst: immers, lang geleden geboren in de lente, neem je nu afscheid
in de herfst van je leven.
Mag de symboliek van het tijdsaspect dubbelzinnig zijn, de symboliek van de ruimte
waarin we ons bevinden, is dat niet. Zonder enige twijfel is deze plek niet alleen een
speelruimte, maar ook een belangenruimte die ons het afscheid gemakkelijker maakt.
In deze ruimte, betrokken wegens bezuinigingen en kantine geheten, voelt niemand
zich thuis. Deze ruimte is niet de echte, zodat het gevoel van ontheemding ons allen
bekruipt.
halve smart. Daar bovendien wij binnenkort allen de Uithof verlaten, is er eigenlijk
niets aan de hand; jij gaat alleen wat eerder.
Toch is in een bepaald opzicht deze lokatie typerend voor jouw wijze van optreden
gedurende de jaren dat wij van jouw aanwezigheid hebben kunnen genieten en
profiteren. De afstand tot het Centrumgebouw Noord is de distantie die jij tot het
Instituut De Vooys in acht hebt genomen.
Afstand houdt de kringen gaaf, schreef de dichter Van Geel, - en ik geloof nu, na
de behandeling van de spatio-temporele kwestie, toe te komen aan het grondmotief,
zo niet het thema van je leven in de wereld van het onderwijs en het onderzoek. En
dat thema kon zich natuurlijk niet realiseren zonder de personen en personages met
wie je in aanraking kwam: collega's en studenten.
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Je hield je werkkring strikt gescheiden van je privé-leven en de ratio van de emotie,
uit principiële overwegingen die trouwens nimmer met ijzeren consequentie werden
uitgevoerd. Studenten die in moeilijkheden kwamen, hielp je ruimhartig, en collega's
stond je met raad en daad en met de correctiestift ter zijde. Oprecht, correct van
optreden, kleding en coiffure en principieel ben je en dat leidde wel eens tot conflicten,
die je vervolgens onmiddellijk uit de weg wilde ruimen. Van alle collega's heb je
waarschijnlijk in de ambtelijke sfeer de juridische afdeling van de Universiteit het
meest geraadpleegd. Meestal om je gelijk te halen en triomfantelijk te krijgen.
Voor sommigen moet je wel eens star zijn overgekomen, zoals dat heet. Zo voor
de student die zich bekloeg dat je tijdens een modeling tentamen zo hoog was gezeten:
‘zeker om op mij neer te kijken’, zei-di. Hij wist niet dat je aldus troonde op
voorschrift van de dokter.
Geen mens kent een mens, schreef Hans Andreus. Maar wie goed oplette, leerde
je al spoedig kennen als een voortreffelijk docent, een onderwijzer in hart en nieren
en van meet af aan, die perfectiedrang paarde aan relativeringsvermogen, en die
vertrouwen schonk aan wie het waard zijn. Dan gingen de gesprekken niet over
principes en theorieën, maar over jouw hobbies als de fotografie en de muziek, over
Ter Braak en Du Perron, over Nijhoff, over Leopold en Boutens, of over de smaak
van malt-whiskey en over de ongemakken die een absoluut gehoor veroorzaakt bij
de toenmalige stand van de geluidstechniek. En maar liever niet over J.C. Bloem die
zijn boekenrekeningen nooit betaalde.
Bij zoveel persoonlijks is het goed even buiten de kring te treden en stil te staan
bij een subperspectief. In Tirade 300 wijdde Ad Fransen een schitterend opstel aan
het studentenblad Parasol, dat in 1953 twee nummers heeft bestaan. Het blad geldt
enigermate als voorloper van Tirade, dat via Libertinage teruggaat op Forum.
Redacteuren van het blad hadden elkaar leren kennen bij, en ik citeer: ‘bij Leo
Mosheuvel. De ongewoon belezen Mosheuvel oefende veel aantrekkingskracht uit
op leesgierige jongerejaarsstudenten. Mosheuvel hield in die tijd (aan het einde van
de jaren veertig) lezingen, nodigde mensen uit bij hem thuis (hij woonde samen, wat
velen destijds ook nieuwsgierig maakte) en zo ontstond een soort “Mosheuvelkring”.’
Afstand houdt de kringen gaaf, zei ik. In de versregel schuilen distantie en gevoel
voor perfectie. Het zijn deugden die je belemmerd hebben de pen vlot op papier te
zetten. Je bent meer iemand van het gesproken woord. Puntig, snedig en geestig was
je in vergaderingen en gesprekken over kunst, godsdienst, politiek en literatuur. Pas
wanneer je een formulering had gevonden, waren de problemen opgelost. Dan kon
je weer lachen, en het meest om je eigen formulering. In de vorm schuilt troost, zei
Brakman, de verteller bij uitstek die weet hoe in het verhaal enig begrip voor een
bizarre realiteit kan worden opgebracht.
En daarbij sloeg je nauwlettend acht op het taalgebruik van anderen. De waarde
die je eraan hecht, blijkt uit je laatste stelling bij je proefschrift: ‘Het is in het belang
van de volksgezondheid dat in het onderwijs aandacht wordt besteed aan het
taalgebruik van politici en vakbondsleiders.’
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Tom van Deel zei mij eens dat al jouw gesproken zinnen het waard zijn subiet gedrukt
te worden. Maar wanneer je eenmaal gedwongen was tot schrijven, verschenen er
van jouw hand studies die scherp, bondig en helder ter zake waren. Ik herinner aan
je bespreking van Oversteegens Vorm of Vent, aan je levensbericht van Bartling en
aan je proefschrift, dat je eigenlijk helemaal niet hebt willen schrijven.
In het licht van je gezonde wantrouwen jegens retoriek en autoriteit is je proefschrift
te zien als een demasqué, zowel van de pretenties der literatuurwetenschap als van
de poëzie van A. Roland Holst. Je hield de grenzen van de mogelijkheden van
poëzie-analyse en het bereik van de wetenschap scherp in het oog teneinde licht te
brengen in de duisternis van opvattingen en taal.
Voordat ik nu overga tot overhandiging van het cadeau dat de afdeling je geeft,
herinner ik nog aan je visie op Ter Braak en Du Perron en het tijdschrift Forum,
uitgedrukt in een persoonlijke reactie die, naar mijn mening, jou vollediger typeert
dan ik het heb kunnen doen. Het is een visie die het strikt literaire te buiten gaat en
de distantie inhoudt die de voorwaarde is van de gaafheid. Ik citeer: ‘De kans dat de
huidige generatie Ter Braak en Du Perron en daarmee Forum misverstaat, is niet
gering. Dat misverstand zou bij voorbeeld kunnen inhouden dat de stage sloop van
hiërarchieën, autoriteiten en bijpassende leuzen werd ingegeven door een drang naar
gelijkheid. Maar Forum streefde niet naar ”democratisering”. Het ontmaskerde omdat
het tegenover de hiërarchie-van-wie-ook de eigen hiërarchie wilde poneren, die
waarvan de top werd gevormd door de dichter-filosoof die door niets en niemand
wordt belemmerd in zijn taak om de waan te verdrijven en de waarheid aan het licht
te brengen. (...) Forum is historie geworden. Dat wil niet zeggen, dat alle aspecten
van het tijdschrift hun actualiteit hebben verloren. De nadruk op de persoonlijkheid
bij de beoordeling van kunstenaar en werk is een weinig literair, het is een etisch
uitgangspunt. De uitwerking die Forum daaraan gaf is niet alleen maar tijdgebonden.
Leuzen immers, mogen veranderen, het démasqué blijft een onveranderlijke
noodzaak.’

L.H. Mosheuvel
Het ritueel dat wij hier voltrekken is - men vergeve mij de tautologie - gebonden aan
tamelijk strenge regels. Wie mij toespreekt mag en moet vooral goeds van mij zeggen
en mocht zijn kwaadaardig bloed kruipen waar het fier en rechtop niet kan gaan, men
zal zijn woorden duiden als een betreurenswaardig gebrek aan retorische
bekwaamheid. Het is goed en wijs dat dit zo is, voornamelijk omdat het mij een veilig
gevoel geeft. Maar het is ook erg praktisch, want de regels kennend was ik in staat
om met prometheïsch vuur een dankwoord te schrijven nog voor het aanbreken van
deze dag. Beste Redbad, jij hebt gesproken namens de sectie waarin ik ruim 16 jaar
heb mogen werken en via jou richt ik mij tot de collega's die in overwegende mate
mijn werksfeer hebben bepaald. Ik
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ben geneigd te zeggen dat die sfeer, met uitzondering van de laatste twee jaren niet
slecht was. Men leefde en liet leven. Men respecteerde eikaars beperkingen en
niemand had behoefte zichzelf reuzenstatus toe te meten door de ander te verkleinen
tot dwerg. Dat dit niet heeft geleid tot onproductieve gezapigheid, kan ieder, wiens
belang hem niet verblindt, afmeten aan de prestaties van de sectie als geheel op het
gebied van zowel onderzoek als onderwijs. Ik ben er trots op met jullie te hebben
mogen werken en, voor zover mij dat überhaupt ergens gegeven is: ik heb mij thuis
gevoeld. Anders gezegd en met geleende symbolen: er was meer van het klooster
dan van het bankgebouw.
Beste Fons, ons verleden gaat verder terug dan de zestien jaren die wij nu beiden
aan dit instituut hebben doorgebracht. In de jaren zestig speelden wij in Amsterdam
reeds onze rollen van mediëvist en modernist. Er is wel iets veranderd sinds die tijd:
jij kunt nu echt Middelnederlands lezen en ik een beetje Boutens. Vrijwel gelijk
ruilden wij Amsterdam voor Utrecht. Was het Amsterdamse Instituut voor
Neerlandistiek een staat geweest, een land, men had ons bij aankomst in Utrecht
zonder bezwaar de status van politieke vluchteling kunnen toekennen. Wij werden
warm ontvangen. We mochten mee inkopen doen voor de dagelijkse lunch, aanzitten
aan de middagdis en verzwijgen dat we wel eens naar de TV keken. Het was volstrekt
duidelijk: bij Ollie B. Bommel lag de absolute grens van het toelaatbaar visueel
ervaren. Verder was alles vrij, zelfs de keus van wittebrood of bruin. Ach, wie die
zó gelukkig is, verlangt naar groei?
Het werd ons niet gevraagd. De studenten stroomden toe en met hen de collega's.
De tafel werd te klein. Het huis werd te klein. Soms wès het huis te klein, maar echt
onleefbaar werd het nooit. Daarvoor, voor wat collegialiteit heet, dank ik in jou,
Fons, allen met wie ik in verschillende graden van harmonie heb mogen samenwerken,
welke funktie zij dan ook bekleedden.
Niemand hier aanwezig kan ik aanspreken als het gaat over de lange periode
voorafgaand aan mijn werk aan de universiteit en waarvan ik vandaag ook afscheid
neem. Dat begon 49 jaar geleden bij een jongen van zestien jaar waarin ik mijzelf
nauwelijks meer herken. Hij draagt voor het eerst een lange broek als hij het Hofplein
nadert, komend uit een wirwar van straten die niet meer bestaan en waarin ik sinds
lang de weg ben kwijtgeraakt. Achter hem ligt de gebogen gevel van Café Loos,
rechts de Schie, rechts vóór - prematuur electrisch wonder - de lichtkrant van het
Rotterdams Nieuwsblad, en links de prille chaos van een nog gemoedelijk verkeer.
Hij haast zich langs de caféterrassen van de Coolsingel, aller blikken voelend op zijn
steeds zwaarder gaande benen, tot hij bij Atlanta rechtsaf mag en dan meteen weer
naar links. De straat loopt dood. Het schoolgebouw is door bommen verwoest en
door de tijd uit mijn geheugen gewist. Het bestaat nog slechts in geuren en in een
beklemd gevoel. Lysol voerde een ongelijke strijd met damp van natte jassen, latrines
en een geur van bijna tot agressie wordende lichamelijkheid. Destijds de geur van
de armoede, in de jaren zestig onder studenten, trouw begeleider van het progressieve
denken. Later, in de klas, werd de mélange verrijkt met de onmiskenbare geur van
schouderham. Het heeft even geduurd voor ik met zekerheid de herkomst wist: de
poederdoos van mijn mentrix, welks inhoud mikte op andere en meer carnivore lusten
dan de mijne.
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Het was een roomse school. Prestaties van hoog zedelijk niveau als daar waren het
kaarsrecht achterover geleund rechtop zitten, de gevouwen armen hoog boven de
geheven borst, de ogen starend in het niets; het niet vragen om te mogen plassen als
dat erg nodig moest en ook wel prestaties van meer intellectuele aard, werden beloond
met een prentje. Het onderscheiden kind kon kiezen uit de afbeelding van een
gruwelijk mishandelde man, een keurig geklede heer met pijpekrullen, volmaakt
getrimde ringbaard, maar met het hart zichtbaar op de verkeerde plaats en uit een
grote verscheidenheid van op vrouwen gelijkende wezens, hevig blozend, vaak met
een bos rode rozen die bij niemand ooit de gedachte aan een minnaar opriepen. Toen
de tijd voor een geestelijk réveil weer eens was aangebroken, deelde ik prentjes uit,
ditmaal met de behulpzame suggestie: ‘Mooi, joh, om aan de muur boven je bed te
hangen’. Ik herinner u eraan, dat ik slechts mijn plicht deed, want destijds behoorde
het aanleren van alle christelijke en maatschappelijke deugden tot het reguliere
onderwijs. De volgende morgen bracht een jongen zijn niet meer geheel smetteloze
prentje bij mij terug met de bondige tekst: ‘Ik heb geen muur.’ Omdat ik jong was
in de jaren dertig, legde ik de raadselachtige tekst voor aan een meer ervaren collega,
die zonder met de ogen te knipperen zei: ‘Dat klopt. Ze wonen met vijf gezinnen op
éen zolder en hij woont in het midden.’
Dit voorval heeft van mij geen maatschappijhervormer gemaakt of mij doen
verlangen of streven naar een maakbare wereld. Veel mensen die in de jaren dertig
begonnen met denken geloven nog steeds dat wie de wereld verbeteren wil maar het
best begint bij zichzelf. Nog altijd ben ik het type dat het licht dooft nadat de
vervaardigers van spandoeken met milieubewuste teksten zorgeloos en zingend de
straat zijn opgegaan.
Het voorval heeft diepe indruk op mij gemaakt maar om een andere reden. Voor
het eerst had ik bewust contact met de oervijand, het vreeswekkend wezen dat je
woorden letterlijk opvat, de wurger van de woordenman, kortom met Batavus
Droogstoppel. Nu hóór ik u denken: ‘Gut, man, zo'n kind toch!’ Misschien hebt u
wel gelijk. Het was in Rotterdam en misschien was het kind Jules Deelder wel. Toch
hoop ik dat u begrijpt wat ik bedoel, want ik heb er nog velen ontmoet daarna en wel
daar, waar ik genoegen nemend met een bescheiden plaats in het leven, dacht mijzelf
voor hen in veiligheid te hebben gebracht.
Dames en heren, bijna een leven lang ben ik bezig geweest met het uitdelen van
prentjes waarvoor velen geen muur bleken te hebben. Je herkent hen aan hun voorkeur
voor een term als ‘maatschappelijk relevant’ en dat vulgairste aller woorden, het
woord ‘elitair’. De dingen zijn nu eenmaal niet anders dan ze zijn. De woorden van
dichters zijn alleen bestemd voor wie ze wil en kan verstaan. Zij zijn een dodelijk
gevaar voor wie ze al te letterlijk verstaat. Wat er met een volk gebeurt wanneer de
wereldverbeteraars zich meester maken van de mens- en maatschappijvisie van de
dichter Jean Jacques Rousseau begint nu zelfs tot politici door te dringen, maar pas
nadat autoradio's niet langer zo maar verdwijnen en een brandbom in de huiskamer
moeilijk nog als een vreugdevuur kan worden opgevat.
Dames en heren, wanneer men het blijven moeilijk maakt, valt het afscheid licht.
Het verdriet mij niet dat ik met pensioen gegaan ben, al vind ik dat het lot in de keuze
van
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de datum, 1 april, wel iets fijngevoeliger had mogen zijn. Ik laat weinig achter in die
zin, dat de structuur waarbinnen ik heb gewerkt niet meer bestaat. Maar in een ander
opzicht laat ik veel achter, want wat er ook verandert, de student is een onveranderlijk
gegeven. Hij heeft iets ‘oers’, hij was er, is er en zal er zijn, zoals trouwens zijn
partner, de docent. Alle studieduurverkorting ten spijt: de student die ik bedoel is
‘eeuwig’ en die docent gaat nimmer met pensioen.
Nu wil ik niet dat u mij verdenkt van een soort idealisme dat u, bij het napraten,
in verband brengt met het vorderen van mijn jaren. Ik wil heel duidelijk zijn. Ik
bedoel niet de als student ingeschrevene die zijn falen bij een tentamen toeschrijft
aan een te lage stoel en een te klein vertrek. Dit is een aandrager van brandstof voor
aktievoerders, een electoraal knuffeldier. Ook bedoel ik niet hen die door de wet
misleid, menen dat problemen rond onderwijs en onderzoek kunnen worden opgelost
door de macht van het getal. Noch bedoel ik hen, die in een bizarre klassenstrijd
gewikkeld, hun medestudenten het recht ontzeggen op een van de partijdiscipline
afwijkend standpunt. Die studenten zar ik niet missen.
Ik zal hen missen wier gedrag wordt bepaald door het besef dat de ongelijkheid
die wezenlijk is voor het rollenspel dat ‘onderwijs’ heet, alleen kan worden opgeheven
in een consensus die de uitkomst is van wederzijds vertrouwen en van een vrije
uitwisseling van gedachten. Ik heb veel van zulke studenten ontmoet en ik hoop dat
zij van mij hebben geleerd als ik van hen. Want wie gelooft de taal wanneer zij zegt,
dat men onderwijs ‘geeft’? Men geeft en men neemt, en ik ben dankbaar voor wat
ik heb mogen nemen.
Dames en heren, was wat ik zei de dienst gewijd van Epimetheus, ook de toekomst
wil zijn deel. Welnu. Een jong collega, in wakende toestand mij welgezind, maakte
mij onlangs deelgenoot van deze droom. Een reeks grillige en door mij vergeten
gebeurtenissen rond een supermarkt dwongen de dromer tot de aanschaf van een
koelkast. Hij begaf zich derhalve naar een winkel in witgoed. (Diegenen onder u die
bij het woord ‘sedan’ aan een draagstoel denken moeten nu maar even op het
verkeerde been blijven staan.) Daar aangekomen zag hij zich de toegang versperd.
Op de drempel lag een zwerver, in lompen gehuld, maar, zo zei de dromer
nadrukkelijk, het was een man van onmiskenbare distinctie. Die man, dames en
heren, was ik... Gelukkig zijn dromers alwetend en ik weet dus ook wat ik daar deed.
Ik wachtte tot de winkeldeur zou open gaan en de uitverkoop een aanvang zou nemen
van de allernieuwste CD-speler. Voor ik verder ga moet ik even iets rechtzetten. Het
is beslist niet waar dat ik denk dat het allernieuwste in de uitverkoop gaat. Zo intens
was mijn omgang met de letteren nu ook weer niet dat ik zoiets vreemds zou denken.
Maar verder, ik stelde het vast met de schok der herkenning, verder klopte alles
precies. Ik wil dit ook wel even toelichten. Ik lag te wachten op de Philips CD 960,
waarvan wij allen weten dat hij beschikt over het fraaie systeem van 16-bit
viervoudige oversampling met behulp van de bipolaire dual uitgevoerde TDA 1541
D/A chip, om nog maar te zwijgen van het faselineaire digitale filter SAA 7220 met
zijn achtvoudige interpolatieschakeling, plùs de SAA 7210 decodeerchip die voor
demodulatie, foutcorrectie en basisinterpolatie zorgt. U hoort nu eens wat er gebeurt
als Bert Schierbeek maatschappelijk relevant wordt. Zoiets maakt lege taalvaten
waarvan de holle klank pas tot muziek wordt door de lach van een lezer.
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Dames en heren, wanneer u mij straks achterlaat in de iglo van uw vergeten, zou ik
wensen, dat u bij het verder trekken nog even aan mij terugdacht als die dromer deed:
als aan een zwerver, in lompen gehuld, liggend op de drempel van wat hij hoopt dat
een wondere toekomst zal zijn. U moet dan wel dat van die distinctie niet vergeten,
daar hecht ik aan. Een mensenleven lang heb ik trouw en door mijn aard ook
onontkoombaar het kleed gedragen van menswetenschap en kunsten. Het heeft mij
beschutting geboden tegen wind en regen, het heeft mij warm gehouden bij koude.
Vrijwillig zal ik het nimmer afleggen. Maar met het vorderen der jaren voel ik, dat
het mij steeds minder afdoend bescherming biedt tegen de kilte van het inzicht, dat
alle wetenschap ten spijt, het einde van mijn weten omtrent de mens niet veel anders
zijn zal dan het pril begin. Wat weten wij nu ècht meer dan Plato of de schrijvers
van het Oude Boek? Nieuwe termen, nieuwe waardeoordelen, dat wel, maar Kennis
niet. Men noemt Kaïn niet langer broedermoordenaar, maar sociopaath, ontspoorde
tweede-generatie-emigrant. Abel is een law and order-fetichist wiens elitair geflikflooi
met het gezag toch-eigenlijk-wel neerkwam op een onweerstaanbare provocatie.
Vaak denk ik: wat is het meer dan een voortschrijden in schijn van waardigheid,
tegen de richting in van de lopende band des tijds?
En wat de kunst betreft: op passieve en vaak onbeholpen wijze heb ik getracht
eraan deel te hebben en mijn loon was groot: het bestond in ontroering, roes,
bedwelming, soms zelfs geluk. Maar wie, die ooit heeft stilgestaan bij het paardenspan
der Etrusken of de mozaïeken van Ravenna, kan anders doen dan vooral herkennen
in een Guernica? Nu hoop ik dat u niet zegt: voor dat prentje heb ik geen muur. Het
verwijst naar de adembenemende en oogverblindende pirouette van het Schone,
synthese van stilstand en bewegen. Maar wat is er nieuw omtrent de mens? Niets,
want de mens verandert niet. Echt nieuws komt niet van de studie van het eendere
oude.
Vandaar dat ik, nog altijd hoopvol, ben gaan zitten op de drempel van een toekomst
die zal worden bepaald door kennis van wat de mens omringt. Misschien ligt daar
het nieuws waarop ik wacht.
En als ik u raden mag: kijk gerust naar de TV, maar alleen als u begrijpt wat ik
bedoel!
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Een kwestie van semiotiek
Suzanne Holtzer
Aart van Zoest was tot voor kort wetenschappelijk hoofd medewerker
Frans van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Sinds zijn pensioen runt hij zijn
eigen academie in Broek in Waterland en is, naast zijn wetenschappelijk
werk, aktief als columnist voor het Utrechts Nieuwsblad en Bzzlletin.
In dit gesprek wordt het verschil tussen Peirce en De Saussure uitgelegd
en komt de betekenis van de semiotiek voor literatuur aan bod. ‘Van
modieuze slimmigheid en schampere lachjes houd ik helemaal niet.’
U schreef uw proefschrift over Francois Vil Ion. Waarom koos u dat onderwerp?
Ik hou ontzettend van literatuur. Ik hou van alle literatuur, dus ik had l'embarras
du choix. Ik had ook wel Zola willen nemen, Marivaux, Cide of Sartre. In die tijd
was professor Geschiere verbonden aan de VU. Ik vond hem een buitengewoon
mens. Hij was een bijzonder docent en als geleerde ook belangrijk. Hij was bovendien
heel erg receptief tegenover mij geweest toen ik aan de universiteit kwam, nadat ik
eerst MO-B gedaan had. Als een soort erkenning wilde ik bij die man graag
promoveren. Om dat te kunnen doen moest ik een auteur zoeken uit de Middeleeuwen,
omdat Ceschiere hoogleraar voor Franse taalkunde en Franse middeleeuwse
letterkunde was. Op die manier kwam ik bij Villon terecht.
Is uw proefschrift de basis voor uw werkzaamheden als semioticus?
Het zit er al een beetje in. Dat proefschrift zou je structuralistisch kunnen noemen.
Dat woord staat ook in de titel, Structures de deux testaments fictionnels. Le lais et
le Testament de Francois Villon. Het is een gruwelijke tekst van technischiteit. Ik
ben er wel een beetje gegeneerd over dat ik zo technisch met die mooie poëzie ben
omgegaan.
Mijn aanpak is eenvoudig. Het zijn twee fictieve testamenten. Als je fictieve
testamenten hebt moet er iets in zitten wat je erop attendeert dat het geen echte
testamenten zijn. Ik ben de structuurkenmerken gaan uitpluizen om erachter te komen
wat die fictionele indicaties zijn. Via die kenmerken van Activiteit kom je misschien
bij een algemenere problematiek terecht: wat is eigenlijk fictie? Dat interesseerde
mij. Ik was natuurlijk wel in Villon geïnteresseerd, maar op het moment dat je gaat
zoeken naar de tekens, het woord tekens doemt hier dus op, op het moment dat je
gaat zoeken naar de tekens van fictionaliteit ben je al een beetje als semioticus bezig.
Eigenlijk zocht ik niet naar de structuur, maar naar het geheim van poëzie. Wat
maakt poëzie poëtisch?
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In 1978 schreef u het boekje Semiotiek, waarin u uitgaat van de semiotiek volgens
Peirce. Is uw theoretisch uitgangspunt sinds die tijd veranderd?
Het boek gaat inderdaad uit van éen stroming binnen de semiotiek. Ik hoor echt
bij de peirciaanse richting. Dat is nog steeds zo. Ik ken die andere wel, maar ik
verwacht het grootste rendement van Peirce.
Er zijn semiotici, vaak ook semiologen genoemd, die zich inspireren op De
Saussure. Daarnaast zijn er de semiotici die uitgaan van Peirce. Wat is het verschil?
De Saussure was de uitvinder van de Algemene taalwetenschap. Hij zei, min of meer
en passant: taal is een tekensysteem. Dat was toen iets nieuws, en ook zeer juist.
Maar het is maar éen tekensysteem temidden van allerlei andere tekensystemen. De
Saussure opperde het idee een Semiologie Générale te ontwerpen. Dat is ook gebeurd.
Het tekensysteem van de taal werd het model voor andere tekensystemen. Mensen
die zich op De Saussure inspireren, inspireren zich dus op taal. Dat is op zichzelf
heel vruchtbaar. Maar er bestaan ook andere tekensystemen. Er is gebarentaal. Er
zijn de tekens van het verkeer. Wanneer je uitgaat van de theorie van De Saussure
behandel je bij voorbeeld gebarentaal als een metafoor voor taal, in plaats van dat
het past binnen een eigen tekensysteem.
Peirce heeft een ander uitgangspunt. Peirce was een logicus en hij dacht dat we
denken door middel van tekens. Vervolgens stelde hij zich de vraag wat tekens
eigenlijk zijn. Hij maakte een algemene tekentheorie, waar het taalteken ook een
plaats heeft, maar niet het model vormt voor tekens van het verkeer of kleuren of
zuchtjes. Zijn theorie is dus een algemeen geldige theorie en in die theorie past dat
denken over de taal.

Aart van Zoest
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Er zit geen metaforiek in. Zijn conceptuele apparaat is zuiver. Het brengt echt iets
geheel nieuws. Daarom is het ook zo moeilijk, want wat nieuw is is moeilijk. Daarom
moet Peirce heel lang wachten op de erkenning, die hij tijdens zijn leven nooit heeft
gehad.
Een veelgehoorde kritiek op de semiotiek is dat dit slechts een beschrijvingsmodel
zou zijn. Bent u het daarmee eens?
Ik wil me vooral niet te begripsvol opstellen, maar die kritiek kan ik wel een beetje
begrijpen. Ik zie nogal eens wat semiotische verhandelingen waarvan ik het idee heb
dat iets eenvoudigs alleen maar heel moeilijk gezegd wordt. Vaak is het dan niet
meer dan een beschrijvingsmodel van de werkelijkheid in een nieuwe terminologie.
Ik zie de rol van de semiotiek niet als een beschrijvingsmodel. Wel moet alles met
beschrijving beginnen.
Hoe komt het dat de semiotiek in korte tijd zo'n belangrijke plaats heeft ingenomen
binnen de wetenschap?
Semiotiek, dat is het leven zelf, dat is de moderne tijd. De werkelijkheid is deze
tafel, de bomen, de vogels. Die nemen we onmiddelijk waar. Maar een groot deel
van de werkelijkheid komt alleen maar via tekens tot ons. Ik weet van Reagan, van
Cambodja, van de koningin alleen maar via de media. De rol van de media is nu heel
belangrijk. Het is een intermediair via tekens. Een intermediair tussen mij en een
gedeelte van de werkelijkheid, dat ik alleen maar via dát intermediair kan kennen.
Je weet dat er geweldig mee kan worden gemanipuleerd, en dat je ook zelf, als je
niet oppast, fictie en niet-fictie door elkaar gaat halen. Reagan zelf schijnt het te
doen.
In de direkt waarneembare werkelijkheid is semiotiek al belangrijk. Wij kijken
naar elkaar en hebben een indruk van elkaar via tekens. Ik zie hoe oud jij ongeveer
bent. Dat heb je me niet verteld. Je kunt nagaan hoe groot de rol van de semiotiek is
bij de indirekt waarneembare werkelijkheid, die alleen maar via tekens tot ons komt.
De semiotiek is het vak van nu en de toekomst.
U gaat uit van een werkelijkheid buiten het individu. Paul van Ostayen zegt in zijn
opstel over Heinrich Campendonk (VW IV, blz 136-137) dat de buitenwereld slechts
de veruiterlijking van het waarnemend subject is, dat daardoor zichzelf kan
waarnemen. Wat vindt u van zijn uitgangspunt?
Er zijn veel mensen die dit aanhangen. Dat zijn de super-nominalisten. Zij zeggen:
ik weet niet van die boom. Ik zie een teken van die boom en dat teken verwijst naar
andere tekens... en dan is de werkelijkheid eigenlijk zoek. Ik ben daar rabiaat tegen.
Er is niet een werkelijkheid omdat er tekens van die werkelijkheid zijn, maar er zijn
tekens van de werkelijkheid, omdat er een werkelijkheid is. Dat is een verschil in
uitgangspunt. Het is een kwestie van geloof, een ideologisch vertrekpunt.
Ik hou van de werkelijkheid, ook al is ze vreselijk. Ze is ook mooi. De
werkelijkheid, daar moeten we het mee doen. Door semiotiek te bedrijven kan ik de
werkelijkheid beter leren kennen. Dat is de funktie van semiotiek.
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In Semiotiek wordt beknopt ingegaan op de semiotische onderzoeksmogelijkheden,
maar het boek gaat voornamelijk over literatuur. In De macht van de tekens wordt
daarentegen ruimschoots aandacht gegeven aan die andere onderzoeksmogelijkheden.
Waarom gaat u daar nu wel op in?
Dat boek Semiotiek was niet bestemd voor literatuurstudenten. Ik heb het
geschreven omdat de uitgeverij Ambo een boek over semiotiek in zijn serie wilde.
Ik heb toen gezegd: Ik kom uit de literatuur, dus zijn mijn voorbeelden literatuur. Ik
denk aan een lezer die literatuurstudent is, maar ook aan anderen. Dat is inherent aan
semiotiek.
Zin zien is een dun boekje dat ik vorig jaar geschreven heb. Dat gaat helemaal niet
meer over literatuur. Dat gaat over denken en bewustzijn. Dat kan iedereen lezen die
zou willen nadenken over wat de zin van het leven is. Ik hou nog steeds veel van
literatuur. Ik schrijf erover en gebruik semiotiek wel eens bij literaire analyses. Maar
sinds 1978 heb ik geconstateerd dat men niet allerwege gebruik is gaan maken van
de semiotiek binnen literair onderzoek. Dat is niet zo stimulerend om er zelf bovenop
te gaan zitten. Bovendien ben ik zelf een beetje veranderd. Ik heb veel belangstelling
buiten de literatuur. Het gekke is dat juist van buiten die literatuur wél wat meer
belangstelling voor de semiotiek blijkt te zijn. Het is een kwestie van vraag en aanbod,
waarbij ik voor andere mensen ben gaan schrijven. Je hebt toch een geïntendeerde
lezer voor ogen. Ja, ik verander, word wat ouder, misschien word ik wat filosofischer.
Wat waren de kriteria bij de keuze van de artikelen in De macht van de tekens.?
Dit boek is organisch gegroeid. Dat vind ik ook wel leuk. Het is voortgekomen
uit het dwarsverband De macht van de tekens. Op initiatief van Mieke Bal is dat
opgericht. De naam is uitgevonden door Camille Mortagne van het Frans instituut,
om aan te geven dat het om tekens ging, dus om iets semiotisch.
Macht is iets dat in de maatschappij een belangrijke rol speelt. Tekens hebben een
bepaalde machtsfunktie en tegenlijkertijd kun je met tekens de macht tegenspel geven
door op haar tekens te letten en zelf ook tekens uit te zenden.
Er kwamen steeds meer mensen bij dat dwarsverband. Mensen uit de letteren, een
enkele keer ook van buiten de letteren en ook van buiten Utrecht. We lieten elkaar
horen wat we verzonnen hadden. We lazen stukken voor en praatten erover. Later
is het verzand, omdat het bureaucratisch werd. Als zoiets geïnstitutionaliseerd wordt
gaat het een beetje naar de knoppen. Het heeft lang geduurd voordat de publikatie
er kwam.
In De macht van de tekens staat bij Over de auteurs dat u incidenteel milieu-activist
bent. Vindt u dat relevant voor uw wetenschappelijk werk?
Dat vind ik wel. Ik vind ook wel dat je dingen moet scheiden, maar uiteindelijk
moet alles wat je doet met elkaar te maken hebben. Ik ben een aanhanger van
coherentie. Als ik iets in de wetenschap zeg moet het in mijn column kloppen. En
het liefst moet de wetenschap toch niet iets zijn wat helemaal los van de
maatschappelijke werkelijkheid staat. Ik vind niet dat alles maatschappelijk relevant
moet zijn, maar ik wil graag die dingen doen, die een maatschappelijke relevantie
hebben. De semiotiek biedt daar duidelijk mogelijkheden voor.
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Elders zegt u (in Semiotiek) dat de semioticus een ideologie kan opsporen, teneinde
ze te ontmaskeren. Stelt u zich dat tot taak?
Zeker, dat stel ik als een heel belangrijke taak. Onze maatschappij ontwikkelt zich
heel snel, soms heel dramatisch. Er gebeuren allerlei dingen. Eerdaags kunnen we
mensen bedenken en maken via genetische manipulatie. Daar moet over nagedacht
worden. Beslissingen, over kernenergie bij voorbeeld, worden allemaal genomen op
basis van argumentatie en allemaal op basis van een ideologie die onder die
argumentatie zit. Die blijft heel vaak uit het zicht. Daar moeten we de mensen bewust
van maken. Het is voor ieder individu beter om te winnen aan bewustzijn,
maatschappelijk gezien is het zeker goed.
Voor literatuur ligt het een beetje anders. Bij literatuur gaat het ook wel om een
ideologie, die zit in alles wat je zegt of schrijft, maar bij literatuur gaat het om nog
zo veel andere dingen. Om de vervoering, om schoonheid. Het is erg leuk om eens
uit te pluizen waarom je zo enthousiast over iets bent.
Mieke Bal ziet een inrichting van een letterenstudie niet meer gegroepeerd rond
vakgroepen, zoals ze nu bestaan, maar juist rond uitgangspunten als deconstructie
en semiotiek (VOOYS, jaargang 5, nummer 3). Hoe ziet u de ontwikkeling binnen
het universitair onderwijs?
Ja, ik denk ook dat het die kant uit gaat. In principe vind ik dat prima, als het niet
verzandt in een te groot geklets en overstroming van jargon. De wereld zal verbeteren
als de mensen betere semiotici worden. Daar geloof ik echt in. Mannen die lomp zijn
in relationeel verkeer of mensen die anderen kwetsen doen dat vaak uit
onoplettendheid. Zij letten niet op het teken dat de ander op dat moment ziek is of
niet open staat. Dat is gewoon niet opletten. Dat is een kwestie van semiotiek. In de
maatschappij speelt dit ook. Het is een niet-bewust zijn van het feit dat al die plastic
draagtasjes en overtollige rotzooi waar we mee rondsjouwen, te maken hebben met
het afvalprobleem waar we mee worstelen. De verloedering van de wereld heeft te
maken met de verloedering van onze consumptieve zeden. Dat verband moet men
zich bewust worden.
Ik zou wel een plaatsje willen inruimen voor de semiotiek. Zelfs op een lagere
school kun je al wijzen op het semiotische in de samenleving. Maar om nu het
onderwijs weer overhoop te gooien... Ik vind juist een van de enge dingen aan het
huidige onderwijs dat er zo vreselijk veel veranderingen plaats vinden. Ik geloof
vooral dat goede leraren nodig zijn. Het kan me eigenlijk niet zoveel schelen wat ze
geven.
Om te beginnen moeten mensen van literatuur horen. In Broek in Waterland heb
ik sinds mijn pensioen mijn academietje opgericht. Daar komen mensen uit het dorp
en omstreken horen wat ik te vertellen heb over moderne Franse literatuur. Ik ga ze
toch niet met Peirce of De Saussure lastig vallen. In eerste instantie vertel ik wat
voor mooie boeken er zijn. Die lezen ze. Later komen de mogelijkheden van
semiotisch onderzoek wel aan bod.
Wat is uw plaats binnen de literatuurwetenschap?
Mijn plaats erin is uiterst gering. Binnen het literatuurwetenschappelijk bedrijf in
Nederland speel ik praktisch geen rol. Tenminste niet voor zover ik het bekijken kan.
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Misschien zitten er op tientallen plaatsen op dit moment mensen een semiotische
analyse van een literaire tekst te maken. Ik weet het van een paar studenten waar ik
mee te maken heb. Michèle Out zoekt naar iconen. Ik geloof erg in de heuristische
waarde van iconiciteit. Ik geloof dus niet in semiotiek als beschrijvingsmodel, maar
wel als een middel om iets te vinden, om op ideeën te komen. Michèle laat aan de
hand van iconiciteit zien waarom die tekst zo mooi is.
Naast Michèle zijn er misschien nog twee of drie mensen waarvan ik weet dat ze
een beetje in semiotiek geloven, en dan zijn er mensen die mijn boekje wel eens
lezen, maar daar weet ik eigenlijk weinig van.
Dus in het hele schilderij, noem de literatuurwetenschap een schilderij, zie ik
opkomende deconstructivisten, literatuursociologen die allemaal een belangrijke
plaats innemen in deze nachtwacht. Maar ik zie mezelf meer als zo'n klein hondje...
ha, ha...

Hoe ziet u de toekomst van de literatuurwetenschap?
Het deconstructivisme gaat een steeds grotere plaats innemen. De term
deconstructivisme vind ik zo negatief klinken. Het heeft iets van, wat in de mode
begint te raken, alles ontmaskeren. Dat wil ik zelf ook wel, maar ik ben echt een
orthodoxe peirciaan.
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Peirce is een anti-descartiaan. Descartres zegt: twijfel is het begin van alles. Peirce
zegt dat geloof het begin van alles is. Je gelooft in iets, maar hebt het niet in de gaten,
maar alles wat je doet en denkt gaat steeds uit van dat geloof. Dat is abductie,
hypothese. Door de ervaringen die je opdoet, wordt dat geloof bevestigd of moet je
dat bijstellen. Semiotiek is niet anders dan ‘fixing a belief’. Zo noemt Peirce dat.
Bij deconstructivisten, maar met alle reserve, lijkt het erop, dat je niks mag geloven.
Je moet met alles uitkijken! Ik vind ook dat je moet uitkijken, maar je moet je geloof
vestigen. Geen geklets, niet van dat vage, maar een geloof dat door bewustwording
vorm krijgt. Van modieuze slimmigheid en schampere lachjes houd ik helemaal niet.
Ik zie dat er binnen de literatuurtheorie steeds meer belangstelling voor de semiotiek
is. Dat doet me buitengewoon deugd. Het probleem daarbij is dat het vaak wordt
aangeklutst met, naar mijn smaak, oneigenlijke theoretische concepten. Ik zou heel
graag die psychoanalyse een beetje buiten de deur houden. Daar zie ik helemaal niks
in. Ik vind het wel leuk wat Verhoeff doet. Ik lees het altijd met veel plezier, maar
ik zie daar geen enkele toekomst in. Freud heeft ontzettend nuttige concepten gemaakt.
We wisten niet eens dat we een onderbewustzijn hadden voordat Freud het ons
vertelde. Maar eigenlijk moeten we de fase van het gepsychologiseer een beetje
voorbij zijn. We moeten wat meer filosoferen, maar vooral semiotiseren, om het zo
maar eens te noemen. Via een semiotische analyse kun je proberen een antwoord te
vinden op de vraag: waarom is dat nu zo mooi, waarom is het zo meeslepend of
waarom stuit dit zo tegen de borst? Vaak kun je dat niet zeggen, maar door aan te
blijven dringen in je analyse kom je er achter en kom je bij een geheim van
schoonheid. Je vindt het geheim niet helemaal, maar je benadert het. Dat vind ik veel
interessantere kwesties dan of dat iemand moet huilen, omdat hij vroeger van zijn
vader niet mocht huilen. Psychoanalyse vind ik een luxe van rijke mensen. Dat heeft
filosofisch en maatschappelijk niet zo'n grote relevantie.
Is de vraag naar schoonheid niet evengoed een luxe?
Schoonheid is een luxe, maar het is een onmisbare luxe. Het is een levensbehoefte.
De eerste twee hoofdstukken van het boekje Zin zien gaan over de fundamentele
menselijke behoeftes. De eerste daarvan is waardigheid: je wilt in je waarde gelaten
worden. Je wilt erkenning. Men moet weten dat je er ook bent en als men het niet
weet dan moet god het weten. Als tweede noem ik geluk: je wilt veilig zijn. Je wilt
dat je morgen ongeveer hetzelfde zult aantreffen aan comfort, eten, warmte, veiligheid
als vandaag. De derde fundamentele menselijke behoefte is poëzie: dat is vervoering,
schoonheid. Dat is alles wat niet nuttig is, volslagen gratis en nergens goed voor. Op
dit punt kunnen mensen ook honger lijden. De poëzie is voor de een de prachtige
een-tweetjes van PSV en voor de ander is dat slimmigheden bij het klaverjassen of
de natuur. Schoonheid...
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Recensies
Reidans van heldendaden
of: Lancelot leert het af
Voor de tweede maal in ruim een jaar is de Arthurstof het onderwerp van een
theaterproduktie. Nadat in het najaar van 1985 het RO-theater het imposante Merlijn
of 't barre land bracht, komt het Folkloristisch Danstheater nu met Reidans van
heldendaden; ‘een folkloristisch dansprogramma gebaseerd op de verhalen van
koning Arthur en zijn Ridders van de Ronde Tafel’ (ik citeer - tenzij anders vermeld
- naar het programmaboekje van de voorstelling).
Het is in de middeleeuwse Arturroman gebruikelijk dat de held een leerproces
doormaakt in de vorm van een reeks avonturen. Aan het eind van zijn avonturenweg
heeft hij zichzelf beter leren kennen en zijn slechte kanten overwonnen. Zo is de
titelheld in Erec et Enide van Chrétien de Troyes na het volbrengen van een reeks
avonturen in staat het juiste evenwicht tussen ridderlijke en amoureuze
strijdvaardigheid te bewaren. Hij trekt zich niet langer met zijn vrouw Enide terug,
maar is een volwaardig en actief lid van de Arturgemeenschap.
De avonturen die de held tegenkomt kunnen allerlei vormen aannemen. Naast de
talloze jonkvrouwen in nood die hulp behoeven, zijn er dwergen, reuzen, draken en
mysterieuze mechanische ridders te verslaan. Het folkloristisch Danstheater heeft in
de variatie van de avonturenreeks de mogelijkheid gezien om haar repertoire aan
internationale (volks)dansen op te voeren. Het programma-idee is overigens van
Ferenc Novak en Ernst en Ferdinand van Altena. Nadat Lancelot in de uit dit idee
voortgekomen voorstelling het hof verlaten heeft om het avontuur te zoeken danst
hij eerst een groep gemaskerden binnen, die een dans uitvoert die aan de Engelse
dansfolklore ontleend is. Met hen krijgt hij geen echt contact en hij springt opgewekt
verder. Op zijn beschavingstocht komt hij verder terecht bij o.a. de ‘gracieuze dansen
van de Baléaren’, ‘een reidans op Russische motieven’ en ‘Georgische krijgsdansen’.
Hij leert met elk van de dansende groepen mee te dansen. Grappig en vrolijk zijn
Lancelots belevenissen in het ‘land van de Virtuoze voeten’, waar hij een aantal
jonkvrouwen bevrijdt uit de handen van een tapdansende, Spaanse cipier, en de wijze
waarop hij door goed mee te dansen door een ondoordringbare muur van dansers
heenkomt. Tenslotte komt hij terug bij Arturs hof. Nu hij ‘bekwaam is in dans- en
krijgskunst, ruiterij en levenskunst is Lancelot bij machte de draak te verslaan’. Op
het slot kom ik zo terug.
De wijze waarop in deze drama-dansproduktie de avonturenweg van een Arturridder
gestalte krijgt in een reeks folkloristische dansen levert een vrolijk, kleurrijk en
levendig geheel op. De kanttekeningen die ik erbij wil maken doen daar niets aan
af. Het zijn meer een paar zaken die degene die Arturromans kent opvallen. Het
verband tussen de Arturstof en de volksdansen is soms wat gewrongen. De aankleding
bij voorbeeld is grotendeels ‘ridderlijk’, compleet met veel wapengekletter en de
Ronde Tafel, maar in bepaalde dansen krijgt het folkloristische zo de overhand, dat
het Arturdécor vervaagt en er een groep Russische boerinnen overblijft. Gezien de
nadruk op de hoofse omgangsvormen in de Arturroman, die onder andere in de
dialogen blijkt, gaat het mij een beetje aan het hart dat Artur en de zijnen hier geen
woord zeggen, al is dat natuurlijk inherent aan de gekozen vorm, de dans. Ik zie
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Lancelot - al is dat subjectief - toch als welbespraakt, en hier krijgt hij niet meer uit
zijn mond dan ‘Hihaa’, ‘Tsjak’, ‘Tscha’ en dat soort strijdkreten.
Een forsere inbreuk op de Arturtraditie vormt het happy end dat deze voorstelling
heeft. Aan het begin wordt fraai duidelijk gemaakt dat Lancelot meer belangstelling
heeft voor Arturs echtgenote ‘Guinivir’ dan voor de jonkvrouwe die voor zijn geliefde
doorgaat, onder meer doordat Lancelot en Guinivir vrolijk en hartstochtelijk
doordansen terwijl alle anderen gestopt zijn en verbaasd - en Artur nijdig - naar hen
kijken. Na Lancelots avonturenreeks lijkt van deze overspelige neiging geen sprake
meer: ‘In de apotheose keert Lancelot terug naar het hof van koning Arthur. Op een
groots toernooifeest toont koningin Guinivir hem haar hoffelijke liefde en krijgt hij
de hand van zijn schone en beminde bruid.’ Heeft Lancelot onderweg ook zijn
traditionele liefde voor Arturs vrouw afgelegd, afgeleerd? In geen enkele
middeleeuwse Arturroman is hij daartoe in staat. Hoewel hij er in de Queeste van
den Grale even in lijkt te slagen zijn zondige begeerte af te zweren, hernieuwt hij
de overspelige relatie al snel in het vervolg op deze tekst, Arturs Doet. De ontdekking
van
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het overspel is in deze tekst de directe aanleiding voor de ondergang van Arturs rijk.
Als het er in de Middelnederlands Arturroman Lanceloet en het hert met de witte
voet op uit lijkt te draaien dat Lancelot met de jonkvrouw voor wie hij de witte voet
van het hert veroverd heeft, zal trouwen weet Walewein dat te voorkomen. De verteller
tekent daarbij aan:
823 823 Dit behagede Lancelote wel,
Want hi in nereste no in spel
825 825 Noch oec om lief no om leet
Noch om gene dinc die hem over geet,
Noch om al die werelt oec mede
En haddise niet genomen ter stede Ende al omder coninghinnen wille
830 830 Die hi minde lude ende stille:
Dit was hem die meeste sake.
(ed. Draak, vs. 823-31)

De dichter van Lanceloet en het hert met de witte voet zag af van het verwachte happy
end: vanwege het Artur-rollenpatroon kon Lancelot niet trouwen.
Vele eeuwen later, in de voorstelling van het Folkloristisch Danstheater, is die
gelukkige afloop er wel, maar slechts weinigen zullen de onmogelijkheid daarvan
nog inzien. Toch, al is men van een dergelijk detail niet meer op de hoogte, is het
opmerkelijk dat het aloude Arturverhaal nog de kapstok kan zijn voor een opgewekte
en sfeerrijke dansvoorstelling, die het publiek aanspreekt.
Frank Brandsma

Potentiële lezers
Handboek letteren Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1986 losbladig f 75,In september 1986 bracht de Staatsuitgeverij het Handboek Letteren uit. ‘De gele
gids voor het land der letteren!’ noemt zij dit prachtige boekwerk in haar advertentie.
Verder staat er dat het ‘een belangrijke wegwijzer en informatiebron is voor schrijvers
en vertalers, journalisten, culturele medewerkers en iedereen die zich met letteren
bezighoudt.’ Naast een foto van het in grijs en blauw uitgevoerde handboek, die de
advertentie siert, staan een paar citaten uit tijdschriftrecensies afgedrukt. Zo lezen
we dat De Tijd een roemend oordeel heeft: ‘...de bijbel voor iedere schrijver, journalist
of goedwillende amateur.’ Elseviers Magazine spreekt over ‘Handboek voor het hele
literaire leven.’
Naar mijn idee wordt er door deze advertentie, waarschijnlijk onbedoeld, een grote
groep potentiële gebruikers van het Handboek over het hoofd gezien, namelijk de
wetenschappers. Deze achteloos onder de noemer ‘iedereen die zich met letteren
bezighoudt’ schuiven vind ik nogal slordig. Temeer daar het Handboek zelf een schat
aan informatie biedt voor diegenen die zich vanuit wetenschappelijk oogpunt met
letteren bezighouden.
Zo is er een heel hoofdstuk gewijd aan onderwijs. Van alle letterenvakgroepen
worden adres en telefoonnummer vermeld, waarbij zelfs onze zuiderburen niet
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vergeten zijn. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan ‘letterkundige musea en
dokumentatie-instellingen, archieven en/of kollekties/genootschappen en kringen
ge-
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wijd aan leven en/of werk van (een) letterkundige(n)/vertaler(s).’ Ook hier weer
adressen, maar nu aangevuld met informatie over de betreffende instanties. Een
scriptie over Albrecht Rodenbach kan nu nooit meer geschreven worden zonder eerst
de Albrecht Rodenbachstichting te raadplegen op de Botermarkt. Veel meer zaken
komen aan bod in het Handboek Letteren. Bibliotheken, archieven, fondsen, lezingen,
boekenbeurzen, tijdschriften, informatie over auteursrechten, belastingen en sociale
zekerheden.
Toch blijkt dit handige Handboek niet zo'n grote bekendheid te genieten op
universiteiten. Uit een informeel onderzoekje blijkt dat negen van de tien
(aankomende) wetenschappers nog nooit van het Handboek Letteren gehoord hebben.
Voor de beginners in het vak is dit kennelijk nog geen probleem. Een meisje
verklaarde althans: ‘Ik ben eerstejaars. Dan heb je niet veel op te zoeken, dan heb je
te leren.’ Voor de gevorderde student kan het wel degelijk een uitkomst bieden. Een
van de ondervraagden was net bezig met het inrichten van een tentoonstelling en
vroeg zich af waarom ze niet op de hoogte was van het bestaan. ‘Ze hadden beter
moeten adverteren’ concludeerde ze. Haar vriendin viel haar bij en vond dat je nooit
teveel van dit soort naslagwerken kunt hebben. Wat laconieker waren reakties als:
‘Ik ben spitsvondig genoeg om achter de nodige informatie te komen. Het zou me
misschien wat zoekwerk schelen.’ en ‘Als ik belangrijke adressen tegenkom schrijf
ik ze meteen op. Ik heb dat Handboek nooit gemist.’
Zoals ieder handboek ontkomt ook het Handboek Letteren niet aan fouten en
verouderingsverschijnselen. Op bladzijde 377 staat bij de Achterbergkroniek een
verkeerd telefoonnummer. Deze fout springt in het oog, omdat een Utrechts
telefoonnummer meestal uit zes cijfers bestaat in plaats van de vijf vermelde. Helaas
biedt het juiste nummer in dit geval ook geen uikomst, omdat na het draaien ervan
blijkt dat de Achterbergkroniek inmiddels van uitgever veranderd is.
Gelukkig voorziet het Handboek in dit soort gevallen, door achterin een formulier
op te nemen voor een voorstel voor wijziging en aanvulling. Deze worden in een
apart katern verzameld, dat de kopers na betaling automatisch wordt toegezonden.
Dit geeft VOOYS, tijdschrift voor letteren de mogelijkheid alsnog vermeld te
worden in het Handboek Letteren.
Suzanne Holtzer

Recensie zonder boek
Op deze plaats zou een recensie moeten staan over een boek met de titel Theorie en
praktijk van de taalbeschouwing. Laat ik voorop stellen, dat deze bijdrage op geen
enkele wijze recht kan doen aan de inhoud van dat boek. Ik zal proberen uit te leggen
waarom.
Toen ik een jaar of elf was ontdekte ik in de boekenkast van mijn ouders een dikke
boekenrug met daarop de fascinerende titel: ‘De Wereldgeschiedenis in een Notedop’.
Het boek stond op de bovenste plank, en mijn blik moet er min of meer terloops op
zijn gevallen, nadat ik de daarvoor noodzakelijke ooghoogte had bereikt.

Vooys. Jaargang 5

De brede, donkere band weerhield me er kennelijk van om naar het boek te grijpen,
en bovendien las ik in die dagen alleen de avonturen van Matthijs Mooimuziek, en
dat keer op keer.
Maar de titel is me door de jaren heen bijgebleven. Het is voor mij achteraf moeilijk
te achterhalen wat ik me daar aanvankelijk bij voorstelde. Het woord ‘geschiedenis’
deed me natuurlijk denken aan de ‘Vaderlandse Geschiedenis’ van de lagere school,
een vak waarvoor je met plakplaatjes en (voor het eerst!) met viltstiften een schrift
moest vullen over ‘De Tweede Wereldoorlog’. Oorlog was het altijd in de Vaderlandse
Geschiedenis, al kon ik me uit een ver verleden (namelijk van voor de zomervacantie)
ook nog het prachtige ‘Twaalfjarige Bestand’ herinneren. Ik geloof eigenlijk niet dat
ik me afvroeg wat woorden als ‘oorlog’ en ‘bestand’ precies betekenden; ze waren
er gewoon, net zoals er optelsommen waren, verkeersbrigadiertjes en de middagpauze
van twaalf tot half twee.
‘De Wereldgeschiedenis’ - daarbij stelde ik mij niet persé iets heel groots voor
(de geschiedenis die ik kende kon in éen dun schriftje), maar wel iets alomvattends,
iets volledigs. Op school stond een grote wereldbol, en ik had begrepen dat alles
waarover iets gezegd werd zich daarop afspeelde (het was een openbare school).
‘in een Notedop’ - Ik vermoed dat ik
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merkwaardig genoeg de figuurlijke betekenis hiervan eerder begreep dan de letterlijke.
Ik kende alleen pinda's in geel-rode plastic zakjes en er zaten geen notekrakers in de
familie. Maar ik wist dat het moest gaan om iets kleins, iets dat afgesloten was.
De grote wereldbol, waarop alles zich afspeelde, stond gewoon in ons klaslokaal.
Ik zat in de klas. En de Wereldgeschiedenis zat in een notedop.
Ik heb me er nog een paar jaar over verbaasd waarom een boek met zo'n titel zo
dik moest zijn. Gelezen heb ik het nooit, en ik denk dat het er nog wel staat, een
onaangeroerde, ongeopende notedop.
Het boek Theorie en praktijk van de taalbeschouwing werd een paar maanden geleden
ter recensie aangeboden door de uitgever. Het slingerde een tijdje op de redactiekamer
rond; af en toe keek iemand er eens in. Omdat ik altijd wat droefgeestig word van
rondslingerende, ongelezen boeken stopte ik het op een dag in mijn tas om het thuis
eens rustig door te nemen. Bovendien - de titel van het boek was prachtig.
‘Theorie èn praktijk’ - waarbij dan nog in het midden wordt gelaten of het om
‘een’ theorie gaat of misschien wel om ‘de’ theorie.
‘de taalbeschouwing’ - Is dat niet waar het ons allen oorspronkelijk om te doen
was; het gemeenschappelijke thuisland van alle Neerlandici voordat zondvloed,
spraakverwarring en schisma ons definitief uiteendreef en verdeelde in estheten,
theoretici en empiristen?
In mijn gedachten ging ik terug naar de tijd dat taalgeleerden het ene na het andere
algemene standaardwerk leken te schrijven, het soort projecten waar nu bijna geen
mens zich meer aan durft te wagen.
Zelf ben ik in het trotse bezit van de tweede druk van De Geschiedenis van de
Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst van Dr. C.G.N. de Vooys uit 1936
(hoogleraar Nederlandse taal- én letterkunde, iets dat met het huidige personeelsbeleid
van de universiteit niet eens meer zo moeilijk voorstelbaar is). In ruim 200 bladzijden
geeft het boek een zeer leesbaar overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse
taal vanaf de oudste ‘dietse’ teksten, daarbij niets vergetend: de rol van de diverse
dialecten, de invloed van recht en bestuur, kerk en godsdienst, de literaire taal, het
taalonderwijs, enzovoorts. Het boek kan het daarbij natuurlijk niet stellen zonder de
volgende topos:
‘Niet meer dan een “schets”, een ontwerp, heb ik in dit boek willen geven. Voor
een volledig uitgewerkte Geschiedenis van de Nederlandse taal acht ik de tijd nog
niet gekomen. Het bezwaar dat ik in 1913 ontwikkelde, namelijk het gebrek aan
onmisbare voorstudie, geldt nog steeds.’
Het is een gebrek van alle tijden, en de ironie wil ook nog dat het steeds moeilijker
wordt dit soort boeken te schrijven naarmate het aantal voorstudies toeneemt. Het
‘ontwerp’ moet immers steeds weer worden herzien.
Een boek dat ik helaas niet heb is de antiquarisch geprijsde Stilistische grammatica
van het moderne Nederlandsch van Dr. G.S. Overdiep. Het is een monument van
taalbeschouwing, 700 pagina's dik (2de druk verzorgd door Dr. G.A. van Es, Zwolle,
1949). Overdiep verklaart de titel van zijn boek als volgt:
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‘In een grammatica wordt uiteengezet, welk stelsel van regelmatigheden valt op te
merken in het gebruik der taalvormen naar gelang van den taalinhoud, het taalmilieu,
de taalsoort. Stilistisch is de grammatica, waarbij de relativiteit der taalvormen door
vergelijking wordt bepaald. De stilisticus tracht antwoord te geven op de vraag:
waarom drukt een spreker of schrijver zijn gedachten uit in den gegeven, en niet in
een anderen vorm of: in hoeverre is er harmonie in het samenstel van den gegeven
inhoud en vorm.’
Het boek bevat, systematisch geordend, een grote verzameling stilistisch-taalkundige
observaties uit diverse ‘taalmilieus’ en ‘taalsoorten’ (ook literaire). Hoewel enige
hoofdstukken zijn gewijd aan ‘het wezen der taal’, zal een modern taalkundige het
boek wel naast zich neer leggen vanwege een gebrek aan theorievorming. Bij
taalbeheersers en zelfs letterkundigen is stilistiek nog weinig populair, geloof ik.
Ondertussen kan het boek als naslagwerk zeker nog gebruikt worden, al is het wat
verouderd.
Op een redactievergadering verklaarde ik een recensie te willen schrijven over een
boek met de titel Theorie en praktijk van de taalbeschouwing. ‘syntaxis, semantiek,
pragmatiek’, verzekerde een vastberaden Helvetica mij nog op het omslag, en dat
was genoeg om mij te verleiden tot een voorbarige toezegging. Ik schaam mij om
het te bekennnen, maar ik had er tot op dat moment nog geen letter uit gelezen. Ik
vraag me nog af wat mij bezielde.
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Na zo'n dertig pagina's begreep ik dat het boek voor leraren was geschreven en een
‘ideologische doelstelling’ had. De auteurs wezen erop dat leerlingen op de
Middelbare school moeten leren om kritisch met teksten om te gaan, dat wil zeggen
dat ze moeten beseffen dat teksten altijd vanuit een bepaalde ideologie ontstaan en
dat de lezer daar dialectisch zijn eigen ideologie tegenover moet stellen. Het een en
ander werd geïllustreerd met kranteartikelen uit de Volkskrant, De Groene
Amsterdammer en De Waarheid.
Ik begon na te denken. Stel nu eens dat dit boek volstrekt niet beantwoordt aan de
vage verwachtingen en kinderlijke visioenen die de titel bij mij hadden opgeroepen.
Hoe zou ik dan ooit een recensie kunnen schrijven, die ter zake in kan gaan op de
uitgangspunten en de inhoud van het boek? Het zou beter door een taalbeheerser
kunnen worden gerecenseerd; die zou er tenminste een vakkundig stuk over kunnen
schrijven. Voor dit nummer van VOOYS zou dat echter wel niet meer lukken.
Samen met enkele redactiegenoten bezocht ik een dag later een receptie. Ik stond
daar een beetje onhandig met mijn tas te manoeuvreren. Het was een tas die ik al
jaren had; eigenlijk te lelijk om altijd mee rond te lopen, maar te handig om weg te
doen. ‘Ik denk dat ik het ding maar ergens in een hoek zet’, zei ik.
‘Zitten er belangrijke spullen in’, vroeg de hoofdredacteur.
Ik keek, en zei: ‘Alleen dat boek dat ik zou recenseren, en wat aantekeningen
daarover.’
‘Vergeet hem dan niet mee te nemen, straks.’
's Avonds kwam ik er achter dat ik mijn tas kwijt was. Ik ben de volgende werkdag
nog terug gegaan om hem te zoeken, maar zelfs de portier wist van niks.
Later zei iemand tegen me: ‘Je weet nu nog steeds niet of het misschien toch het
boek was dat je zocht.’
Dat had ik zelf ook al bedacht.
Paul van der Lecq

Een palimpsest?
De verfilming van ‘De naam van de roos’
‘Toen ik halverwege het boek was, wist ik al dat ik het wilde verfilmen’ heeft
Jean-Jacques Annaud gezegd in éen van de vele interviews die hij gaf naar aanleiding
van zijn verfilming van Umberto Eco's boek. Hij is erin geslaagd zijn ambitieuze
voornemen te verwezenlijken, ondanks enorme financiële en filmtechnische
moeilijkheden. Het belangrijkste probleem ligt, voor eenieder die het boek gelezen
heeft, voor de hand: hoe kun je zo'n roman, op verschillende niveaus te lezen en vol
van intellectuele spelletjes en subtiele verwijzingen, in beelden en scènes omzetten?
Met andere woorden: in hoeverre zal de film een getrouwe kopie zijn van het boek?
Om van alle journalistieke vragen af te zijn heeft Umberto Eco over deze vragen
een eenmalige verklaring afgelegd, waarin hij zegt zich te zullen onthouden van
commentaar op de film. Hij zag geen reden om zijn naam van de titelrol te laten
schrappen, al was hem dat contractueel toegestaan (zie Bzzletin 141, dec. 1986, p.
3-4). Annaud geeft zijn beginselverklaring in de eerste woorden van de titelrol: ‘The

Vooys. Jaargang 5

name of the rose, a palimpsest of Umberto Eco's novel’. Een palimpsest is een blad
perkament waarvan de oorspronkelijke tekst is afgekrabd (geradeerd is de technische
term), waarna er een andere tekst op geschreven is. De oorspronkelijke tekst is meestal
helemaal verdwenen, maar er zijn gevallen waar de woorden uit de eerdere tekst nog
te herkennen zijn onder de nieuwe. Op een dergelijk palimpsest lijkt de regisseur te
duiden: het boek schemert op bepaalde plaatsen nog door de film heen, maar de
filmmaker bepaalt waar en in welke mate. Het palimpsest-idee wordt zo een vrijbrief
voor de filmer en een aansporing de film op zijn eigen mérites te beoordelen. Blijkens
zijn verklaring sluit Eco zich hier bij aan.
De eigen kwaliteiten van de film komen ten dele echter toch voort uit een
vergelijking met het boek. De kijker die het boek gelezen heeft zet de film naast de
roman, of liever naast de roman zoals hij zich die nu nog voor de geest kan halen,
en baseert zijn oordeel voor een deel daarop. Annaud selecteert uit de stof van Eco's
boek een aantal elementen en geeft die een nieuwe ordening. In middeleeuw-
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se termen: hij geeft de ‘matière’ een nieuwe ‘conjointure’. De nadruk ligt daarbij
sterk op de detective-laag van het verhaal: de intelligente speurder William van
Baskerville en zijn novice/hulpje Adso, scherpzinnig op zoek naar het geheimzinnige
boek waarvoor monnik na monnik het leven laat. De eisen van het medium film
rechtvaardigen deze keuze. Het resultaat is een spannende handeling met voortdurend
nieuwe ontwikkelingen, die zeer fraai in beeld gebracht worden.
De hoofdrol die dit aspect van het verhaal toebedeeld is brengt een bepaald
verwachtingspatroon met zich mee. Er is geen detective waarin de slimme held niet
uiteindelijk overwint en het kwaad niet gestraft wordt. Dit lijkt Annaud tot een aantal
wijzigingen gebracht te hebben, waarvan de dood van de in-slechte inquisiteur de
voornaamste is. Wanneer deze in de scherpe punten van éen van zijn eigen
martelwerktuigen valt, gaat er een kreet van voldaan afgrijzen door de zaal. Een
andere afwijking van het boek is waarschijnlijk meer voor de romantici onder de
toeschouwers aangebracht: het meisje, dat als heks verbrand dreigt te worden, ontkomt
op het laatste moment aan de vlammen, tot grote opluchting van Adso, die op haar
verliefd is. Over het algemeen geldt, naar mijn mening, dat Annauds ingrepen het
evenwicht van het verhaal niet verstoren. In het eerste deel bepaalt Eco's boek de
handeling, terwijl in het stuk na de pauze de filmer meer zijn eigen weg gaat, de
gebeurtenissen zo indringend mogelijk rangschikkend. Gezien de uitspraak die in de
eerste regels van deze bespreking geciteerd wordt, kreeg de verbeelding van de
filmmaker misschien al de overhand toen hij het tweede deel van het boek las met
het plan tot verfilming in gedachten.
De keuze voor de actie-rijke detectivelaag dringt andere aspecten van het boek
naar de achtergrond. Zo is de theologische discussie over de armoede nog aanwezig
in de film, maar slechts als onderdeel van het décor. Zij motiveert het feit dat William,
zijn Franciscaanse medebroeders, de pauselijke legaat en de inquisiteur in dit klooster
op dit tijdstip samenkomen. Het theologische belang van het dispuut is uit de film
nauwelijks of zelfs helemaal niet af te leiden, als men het boek niet kent.
Een van de meest bewonderenswaardige kanten van het boek is de evocatie van
het leven in een middeleeuws klooster. Annaud heeft ernaar gestreefd dit ook in de
film te bereiken. Hij wilde een geloofwaardig beeld van ‘de Middeleeuwen’ geven,
daarbij gesteund door de adviezen van toonaangevende historici, zoals Jacques Le
Goff (zie het interview van Marjoke de Roos met Le Goff in de Volkskrant van
14-3-1987). De toeschouwer zou zich moeten kunnen verplaatsen in de setting van
een religieuze leefgemeenschap in 1327, zonder dat anachronistische details deze
illusie verbreken. Wat de ruimtelijke aspecten (gebouwen, kostuums, handschriften
enz.) aangaat, geloof ik dat men in deze opzet geslaagd is. De wereld van de film is
middeleeuws, vooral ook wat betreft het licht en de kou. Je kunt zien hoe koud en
donker die kloostergangen waren. De wijze waarop met lantaarns, fakkels en vuren
gewerkt wordt schept een juiste atmosfeer. De bibliotheek, die er uit ziet als een
Escher-achtig labyrint, is prachtig, ingewikkeld en verwarrend. Ook bij bijvoorbeeld
het scriptorium en de refter wordt het idee ‘ja, zo zou het geweest kunnen zijn’ niet
verstoord.
De mensen echter, die in deze wereld rondlopen, zijn minder overtuigend. Ze
komen als een reeks gedrochten uit een schilderij van Jeroen Bosch op de toeschouwer
af. Het is niet duidelijk waarom Annaud het klooster bevolkt heeft met wanstaltige
figuren. De verschillende personages zijn in hun lelijkheid wat meer herkenbaar en
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de afzichtelijkheid maakt dat bepaalde koppen en scènes in het geheugen van de
kijker gegrift blijven. De typen (zoals de homoseksuele monnik: de
assistent-bibliothecaris) zijn echter zozeer aangezet, dat dit storend werkt. De
overdrijving maakt de personages onecht. Ze zijn ‘larger than life’ en dat is
ongeloofwaardig en onnodig. Er is nauwelijks karakterontwikkeling: de abt is onzeker
en laf van begin tot eind, William geeft niet eenmaal van twijfel blijk, de inquisiteur
toont voortdurend zijn wrede aard enz... De twijfel over zijn roeping, waaraan Adso
na zijn vrijpartij met het meisje ten prooi is, geeft hem als personage enige diepgang,
maar zijn zieleroerselen komen niet zo duidelijk uit de verf, omdat hij teveel door
de gebeurtenissen meegesleept wordt, zelfs al voegt Annaud nog een laatste
ontmoeting met het meisje toe. Het feit dat de rollen te vast liggen, betekent niet dat
er geen goede acteerprestaties geleverd worden. Het tegendeel is waar. Sean Connery
met name speelt een krachtige William van Baskerville, rationeel en superieur, met
een onderkoelde humor in zijn dialogen met Adso.
De film De naam van de roos is indrukwekkend en boeiend. Een spannend en
verrassend verhaal in een prachtig décor met schitterende panorama's, en het loopt
nog goed af ook. De film geeft een ge-
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loofwaardig beeld van de Middeleeuwen als een harde tijd, zonder de gruwelijkheden
te nadrukkelijk in beeld te brengen. Het tijdsbeeld is oneindig veel genuanceerder
dan dat in de platvloerse Mariken van Nieumeghen-verfilming van Jos Stelling (zie
de bespreking door Herman Pleij in De Gids 1975, p. 129-132).
Het oordeel over Annauds werk als verfilming van Eco's boek zal per
lezer/toeschouwer verschillen. Aanvaardt men de keuze van de misdaadroman als
voorgrondhandeling met alle gevolgen vandien, dan is het een goede film, zeker zo
interessant als het boek. Ziet men Annauds beslissing als een betreurenswaardige
verarming, dan doet de film weinig om dat goed te maken: de restanten van de andere
lagen in de roman zijn teveel puur décor in dienst van het detectiveverhaal.
Indien de regisseur zich door de palimpsest-fictie wilde indekken tegen de kritiek
is dat eigenlijk onnodig: een verfilming is in principe immers altijd anders dan het
onderliggende boek. Annaud heeft Eco's boek niet zo ingrijpend veranderd als ‘a
palimpsest of...’ suggereert. Van het weggeradeerde werk schemert veel meer dan
een enkel woord door de nieuwe tekst (de film) heen. Met name bij een verhaal dat
in de Middeleeuwen speelt is Annauds werkwijze passend: middeleeuwse dichters
achtten het immers de gewoonste zaak van de wereld om bestaande stof - in dit geval
Eco's roman - een nieuwe, enigszins gewijzigde vorm te geven.
Deze bespreking is geïnspireerd door en gedeeltelijk gebaseerd op gesprekken tijdens
en na het zien van de film. Daaraan namen deel: Marijke Bekkenkamp, Bart
Besamusca, Saskia Buitink, Fons van Buuren, W.P. Gerritsen, G. Gerritsen-Geywitz,
Fokke Gerritsen, Jeannette Koekman, Petra Kok, Anja van Leusden, Orlanda Lie,
Dieuwke van der Poel, Irene Spijker, Fabian R.W. Stolk, Clara Strijbosch en schrijver
dezes. Een uitspraak tijdens de discussie zal u niet onthouden worden, met name
omdat zij contrasteert met de tendens van dit opstel: ‘Als dit de middeleeuwen zijn,
word ik morgen Renaissancist!’.
Frank Brandsma
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thijs pollmann
Naar Amsterdam gegaan om het beeld te zien. Multatuli na een eeuw vereeuwigd.
Komend vanaf het Centraal Station en langs de ronde Lutherse breipot ontmoet je
het beeld aan de achterkant. Die is bizar. Het beeld heeft vleugeltjes, geknotte stompjes
op de hoogte van de schouderbladen. Is Multatuli uit de literaire hemel neergedaald
met een lichte handicap?
Het bizarre verdwijnt als je de bult van de brede brug over het Singel hebt
beklommen die het monument torst. Dan toont het beeld een sprekend gezicht met
strenge snor en achterovergekamde haren zoals de portretten hem laten zien. Het
gehavende lijf bezwerend naar voren gebogen. Hij heeft nog altijd een boodschap
waar je niet onderuit mag.
Maar voor je de rondgang om het beeld hebt voltooid, zijn de restjes vleugel aan
de achterkant er weer. Even, heel even, is er de illusie dat de uitstulpingen op die
plaats wel eens het pak van Sjaalman zouden kunnen zijn. Een rugzakje van
wandelaars-formaat, precies groot genoeg voor een pakketje van een paar honderd
A4-tjes. Multa tuli.
Het deed me genoegen dat het beeld er nu stond. Minder pompeus dan Domela
Nieuwenhuis, of Van Heutz werden geeerd, maar toch levendiger en met meer allure
dan het magere kleinplastiek dat aan Gorter werd gewijd, in het kleine stadje Balk
aan de waterkant. En het is een hele geruststelling dat Multatuli niet tot zwijgen is
gebracht.
Zoals altijd bij zulke pelgrimages zit een historische ongerijmdheid me dwars.
Veertien dagen eerder had ik Mei herlezen. Het weer en mijn stemming vroegen er
om. En het vertrouwde geluid was als de lente nieuw. Zo overdadig beeldend en
kleurig heeft het Nederlands - in mijn oren - daarna niet vaak meer geklonken. En...
ook Mei jubileert. Twee maanden na het overlijden van Multatuli begon Gorter aan
het netschrift van de eerste zang. Dat was in april honderd jaar geleden.
Die coïncidentie schept de verwarring. Voor Gorter moet Multatuli een oude man
geweest zijn en een gevestigde reputatie. Het kost mij echter moeite me te realiseren
dat die levens zich niet tegelijk maar na elkaar hebben afgespeeld, dat Fancy geen
zusje is van Mei, maar een oudtante. Zoals het moeite kost me voor te stellen dat de
student Gorter een scriptie schreef over... Multatuli. Maar het allermoeilijkst is toe
te geven dat Gorter zich schatplichtig heeft kunnen voelen aan Multatuli. En
schatplichtig voelde hij zich. In een brief die van februari 1887 moet dateren schreef
Gorter het volgende In Memoriam:
‘Multatuli is dood. Er zijn veel jaren geweest, veel te veel, waarin ik, lang en lang,
honger had. Toen werd mijn ziel dor, als grond in de zomer, ik liep rond dof en moe,
als een hongerig wild dier, zoekend of er nergens wat was dat ik kon eten. Toen was
mijn ziel bijna gestorven. Zoo verdorde ze en hongerde ze. Het is niet van veel belang
ik ben maar een uit duizend.
Maar toen is hij gekomen om mij voedsel te geven en heeft mijn ziel behouden.
En lang heb ik toen achter zijn voeten geloopen, waar hij ging en ik heb hem liefgehad
als een hond den man die hem zijn eten geeft.’*
*

Enno Endt (ed.), Herman Gorter Documentatie over de jaren 1864 tot 1887. Amsterdam
1964, p. 140.
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Schatplichtig, ja zeker. Maar wat een superieure vorm om je schatplichtig te betonen.
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foto: E.A. Bayens-Bekker
Multatuli
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Linguistisch schaamrood
Wim Zonneveld
‘Madeleine, they're cutting the balls out of my novel!’, schijnt de Amerikaanse auteur
Thomas Wolfe geklaagd te hebben tegen een vriendin, toen hij door zijn uitgever
gedwongen werd een veel te omvangrijk manuscript met een redacteur door te nemen
op stijl en inhoud. Deze uitspraak wordt aangehaald door Ed Schilders in De
Volkskrant van 8 augustus 1983 in een artikel getiteld ‘Een fout in een boek zit in
een klein hoekje’. Ed Schilders is onder meer bekend als schrijver over ‘literaire
curiosa en rariora’, zoals in zijn recente boek Vergeten Boeken (W&L Boeken,
Amsterdam, 1986), en in genoemd artikel bespreekt hij een aantal vermakelijke
gevallen van ongelukkig redactioneel ingrijpen in de wereld van de betere literatuur,
eclatante fouten in in druk verschenen boeken en artikelen, spelfouten van auteurs,
merkwaardige zetfouten, vergissingen in flapteksten, kortom een verschijnsel dat in
de wereld van televisie en film bekend staat als de blooper.
Schilders' artikel begint met een aantal citaten uit soortgelijk werk van de
Amerikaan Edwin McDowell, die in een artikel getiteld ‘Veel fouten in romans,
schaamrood op veler kaken’ in the Akron Beacon Journal de volgende vergissing
beschreef: ‘Het stofomslag van Bernard Malamuds recente God's Gold noemt de
schrijver bij vergissing de auteur van The Centaur dat geschreven werd door John
Updike.’ Dat moge zo zijn, zegt Schilders, maar McDowells vondst lijdt hevig onder
het feit dat Malamud niet de auteur is van God's Gold maar van God's Grace. Een
voorbeeld van wat Schilders zelf overkwam is het volgende. Hij schreef eens een
artikel over een roman van de Amerikaanse schrijver John Irving, The Hotel New
Hampshire. Hij vermeldde daarin ook Freud, ‘de beer die op een motorfiets met
zijspan rijdt.’ De redactie vond zo'n feit moeilijk te geloven en hield het op een
typefout. De beer Freud is toen ter perse gegaan als ‘de heer Freud’!
Schilders' stuk is bijna een halve krantenpagina lang (over beide helften van die
pagina straks meer), en ik heb er geen zetfout in kunnen ontdekken. Dit moet
ongetwijfeld aan de auteur zelf worden toegeschreven, want een kleine halve kolom
ernaast wordt gevuld met wat berichtjes waaronder een van 35 regels getiteld
‘Tijdelijke directeur Van Goghmusem’. Zo staat het er dus. De naam van deze
instelling komt nog zes maal voor in dit stukje, waaronder een maal als ‘Van
Goghmmuseum’. Toch nog vijf van de zeven keer goed!
De voorbeelden uit Schilders' stuk zijn alle afkomstig uit de literaire wereld,
ongetwijfeld vanwege de belangstelling van de auteur zelf. De taalkundig
geïnteresseerde vraagt zich dan ook af of er op zijn gebied ook dergelijke ongelukken
gebeuren, en waarschijnlijk zal niemand verbaasd opkijken als het antwoord hierop
een volmondig en hartgrondig ‘Ja!’ blijkt te zijn. Net zo goed als elk ander op schrift
gesteld (of visueel vereeuwigd - of überhaupt vereeuwigd) werk, zijn taalkundige
boeken en artikelen onderhevig aan ongelukkige fouten, van auteurs, redacteurs,
uitgeverijen, zetters, enzovoort. Dat wil
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ik vanaf dit punt gaan laten zien, waarbij er van tevoren zij gewezen op het soort
fouten en vergissingen waar het hier om gaat, dat wil zeggen op wat doorgaat voor
een ‘linguistische blooper’. ‘Een’ zetfout in een taalkundig artikel is op zich natuurlijk
nog niet rampzalig of vermakelijk, en ook de mededeling lijkt me op zich slechts
anecdotische waarde te hebben dat Noam Chomsky, net als blijkbaar Ernest
Hemingway (die in zijn manuscripten rustig apoligize, responsability, optomistic en
volumne spelde), naar verluidt nogal slordige teksten inlevert, en dito corrigeert.
Op zich is ook een zetfout in het woord linguistiek matig amusant, maar hij wordt
leuker als een (ex-)vakgroep van de Letterenfakulteit van de R.U. Utrecht het Utrechts
Nieuwsblad haalt (27 juli 1983) met een foto van het naambord van het instituut met
daarop in grote letters:

‘Een moeilijk woord’, constateert het UN, er het volgende aan toevoegend: ‘Het is
kennelijk ook verkeerd doorgegeven aan de PTT want het woord staat ook met een
“q” in het telefoonboek.’ De secretaresse van de vakgroep, gebeld door de krant,
reageert hierop tamelijk gevat met ‘Dat is in elk geval consequent, nietwaar’, maar
hoe consequent de PTT kan zijn bleek in elk geval mij pas later toen ik bij toeval
een van mijn toenmalige collega's in het telefoonboek, onder een andere gemeente,
opzocht: hij heette melis, e. linquist (over het trema zeuren taalkundigen in het
computertijdperk allang niet meer). In de laatste druk van het telefoonboek van het
district Utrecht, die van september 1986, komt de eerste q niet meer voor, de tweede
nog wel. Dezelfde faculteit werd daarnaast recent door andere linguistische
vergissingen getroffen. In een uitermate fraai uitgevoerde Engelstalige
voorlichtingsbrochure van de R.U. Utrecht (maart 1986) komt op p.35 Letteren ter
sprake onder het hoofdje ‘Faculty of Arts’. Dit hoofdstukje begint aldus: ‘The Faculty
of Arts specialiezes in a number of languages and their respective linguistics and
literatures’. Verder heeft de Vakgroep Engels van deze Faculteit (die zo te zien nog
wel wat werk te verzetten heeft) een medewerker A. Baxter, B. Litt.; zijn voornaam
is Andrew, en zijn Engelse academische graad is Bachelor of Literature. Toch was
in de Utrechtse Universiteitsgids 1981-1982 in het Alfabetisch Naamregister onder
de L een B. Litt opgenomen, zij het zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dit was in
de gids van 1982-1983 gecorrigeerd. B. Litt had nu ook een adres: hij/zij bleek samen
te wonen met A. Baxter.
In twee afleveringen van de Utrecht Working Papers in Linguistics (10 van 1980,
en 11 van 1982) gaf ik eerder al een aantal voorbeelden van het hier bedoelde, onder
de titel ‘Transformational Errors’. Dit was een poging tot een taalkundig getinte
verwijzing
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naar een nogal pikante tiepfout van nota bene de psycholinguiste Anne Cutler in haar
bijdrage aan het Verslag van het 9e Internationale Fonetisch Congres (Kopenhagen,
1979). De fout komt voor in de bibliografie van haar artikel:
- Fay, D. (1977a): Tranformational errors, paper presented to the 12th International
Congress of Lingusts, Vienna.
Men vraagt zich af of Freud een rol speelde bij de klankovereenkomst tussen deze
vertieping, en het Engelse woord cunnilingus, waarvoor volgens Van Dale het
Nederlandse woord ‘beffen’ schijnt te zijn (en waarop in Engelstalige taalkundige
kringen ‘cunning linguists’ een woordspeling is). En kan het toeval zijn dat het
congres werd gehouden in Wenen?
UWPL werd zelf vervolgens op milde wijze het slachtoffer van zo'n
‘transformational error’ in het tijdschrift Studies in Language (6:1, 1982), waarin
ernaar werd verwezen met University Working Papers in Linguistics. Sinds 1982 is
er intussen ook een toepasselijk motto bijgekomen voor de verzameling waaruit ik
hier put. Het bestaat uit de eerste twee zinnen van de ‘Editorial Note’ van G.H.
Bolsover bij de Historical Grammar van W.K. Matthews (Londen, 1960), die als
volgt lopen:
- EDITORIAL NOTE
This book was still in the early stages of printing when Professor W.K. Matthews
died of a sudden heart attack on 3 May 1958. He had just received the first of the
galley proofs and had started to read and correct them.
Opvallend veel fouten komen voor onder twee soorten omstandigheden: in of in
de buurt van woorden zoals change/wijziging, fault/fout, problem, etcetera, en in
namen van mede-linguisten en -wetenschappers. Laten we beide categorieën in deze
volgorde bekijken.
Het woord ungrammatical/ongrammatikaal gaat fout, en tweemaal op precies
dezelfde manier, in de volgende twee referenties:
- Thus, their -able rule (cf. (262)) generates ungrammtical adjectives like
*resemblable or *costable
(H.U. Boas, Formal vs. Explanatory Generalizations in Generative
Transformational Grammar, Niemeyer, Tübingen, 1984, p.334)
- Taalkundigen zouden kunnen opmerken dat de taal vereenvoudigd en
ongrammtikaal is.
(A. Sturm, Primaire syntactische structuren in het Nederlands, Nijhoff, Leiden,
1986, p.378)
Het woord problem gaat in een pijnlijke context fout in het volgende voorbeeld:
- INTRODUCTION
1.1 The prpblem
Language changes in the cour se of its existence.
(C.C. Liao, The Propagation of Sound Change, Ph.D. Thesis,
University of California, Berkeley, 1976, p.1)
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en ook de volgende (eerst) Nederlandstalige en (daarna) Engelstalige voorbeelden
behoeven waarschijnlijk geen verdere toelichting:
- De naam Prolog is een samentrekking van Programmeren in Logica. De taal en
daar-
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mee verbonden ook het denken van de mens, dat men met deze comuputertaal
tracht te imiteren, is van een enorme gecompliceerdheid.
(Uitgeverij Coutinho, Brochure Voorjaar 1987, Nieuw Fonds Informatica, p.3)
De categoriale indeling van de gemaakte schrijf- en kopieerfouten maakte het
niet alleen aannnemelijk dat Harlemense een apograaf is, maar liet tevens door
de gemeenschappelijke fouten met Bernense, Trevirense en Vocabularius
Copiosus zien dat ook deze teruggaan op een zelfde archetype.
(P.G.J. van Sterkenburg, Het Glossarium Harlemense, Nijhoff, Den Haag, 1973,
p.85)
Omstelbraaheid van woorddelen komt ook voor, zij het zelden, zonder aantasting
van de konstruktie
(P.A.M. Seuren, ‘De woorddefinitie: moeilijkheden en mogelijkheden’.
Handelingen van het 29e Filologencongres, Wolters, Groningen, 1966, p.106)
Het is veelbetekend, achteraf te kunnen constateren dat in deze reconstructie
van 1954 het taalspel weer tot zijn recht komt. De ruimten waar de
gereconstrueerde letters moeten staan, worden zuiver opgevuld
(W.J.H. Caron, Klank en Teken, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, p.200)
de effekten die bij invoering van bepaalde spellinggswijzigingen voorspelbaar
zouden optreden.
(V. van Heuven, Spelling en Lezen, Proefschrift R.U. Utrecht, Van Gorcum,
Assen, 1978, p. xv)
een standpunt dat zegt, dat men een zin gedeeltelijk inkorrekte voorleest omdat
een passabel bevonden synthese uitgevoerd is
(idem, p.44)

Wijlen de Utrechtse hoogleraar taalkunde B. van den Berg veranderde tussen de 3e
druk van zijn Foniek van het Nederlands (Van Goor, Den Haag, 1964) en de 6e druk
(1972) de verwijzingen beneden onder (a) in die in (b):
a R. Jakobson en M. Halle, Phonology in relation to phonetics. Manual of
Phonetics, edited by L. Kaiser, Amsterdam 1957, blz. 215 vlg. Zie verder R.
Jakobson, C. Gunnar, M. Faut and Morris Halle, Preliminaries to speech
analysis. The distinctive features and their correlates. Acoustics Laboratory,
Massachusetts Institute of Technology (1952, tweede druk).
b R. Jakobson en M. Halle, Phonology in relation to phonetics (Manuel of
Phonetics, edited by L. Kaiser, Amsterdam 1957).
R. Jakobson, C. Gunnar, M. Fant and M. Halle, Preliminaries to speech analysis.
The distinctive features and their correlates (Acoustics laboratory, Massachusets
Institute of Technology 1952).
Het bekende Manual of Phonetics van Louise Kaiser heeft een wat Spaans uiterlijk
gekregen, de Amerikaanse staat Massachusetts heeft een medeklinker verloren, maar
bovenal is er een maar half geslaagde poging gedaan de naam van de Zweedse
foneticus C. Gunnar M. Fant in het gareel te krijgen. We gaan door:
- Of course the fautly theory can often be revised to eliminate (or include) the
class of rules the original argument was based on
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(A. Prince, ‘McCawley on Formalization’, Recherches Linguistiques,
Paris-Vincennes 3, 1975, p.214)
- His claims are applicable to the study of compounds in that these claims have
implications which provide some understanding on why defining ‘compopund’
is not an easy task.
(T. Chi, A Lexical Analysis of Verb-Noun Compounds in Mandarin Chinese,
Ph.D. Thesis, University of California, Los Angeles, 1984, p. 39)
- It is here that layman err most.
(F. Karttunen, Review of R. Anttila, An Introduction to Historical and
Comparative Linguistics, Foundations of Language 11, 1974, p.575)
- utganc ‘departure’. The edition of Varder Myle (1612) has utgant, and it is
merely assumed by Borgeld and van Helten that this is a printer's errors of -nc.
(R.L. Kyes, Old Low Franconion Phonology, Ph.D. Thesis, University of
Michigan, 1964)
- Naturally, none of these peoples should be blamed for my errors, omissions,
and failures to follow their advice.
(S.R. Anderson, Phonology in the Twentieth Century, University of Chicago
Press, 1985, Acknowledgements)
- ‘Correctedness’ by Richard S. Kayne;
(aangekondigd voor Linguistic Inquiry 14, 1983, in News about Journals, The
MIT Press, Cambridge, MA., 1982)
- Notice the lax final vowel of alfabet ‘alphabet’ as contrasted with the tense
vowel of alfabetisch, ‘alphabetic’ or analif'beet ‘illiterate’.
(D. Brink, Problems in Phonological Theory, a generative phonology of Dutch,
Ph. D. Thesis, University of Wisconsin, 1970, pp. 194-195)
Het voorlaatste voorbeeld is een merkwaardige vergissing, en zeker geen verbetering,
in de technische syntactische term connectedness. Het laatste voorbeeld is slechts
een van de vele ‘transformational errors’, zij het misschien wel de meest vermakelijke,
in het proefschrift van de Amerikaanse taalkundige Dan Brink, die ondanks wat zijn
naam suggereert het Nederlands niet heel erg goed beheerst, blijkens het voorwoord
van zijn boek waarin staat: ‘Since I began this study with virtually no knowledge of
either generative phonology or Dutch, I would like to thank Donald Becker for
teaching me the former and Magda Boelaert for teaching me the latter’. Het resultaat
van het eerste doet er hier nu niet toe, maar het tweede lijkt geleid te hebben tot als
Nederlands gepresenteerde taalfeiten als prohition ‘prohibition’, herbetuisten (?),
schaats ‘treasure’, boring ‘boring’, inktvecht (?), steuren ‘to steer’, paardebooem,
wilgehoud, ristebrij, etcetera.
De laatste voorbeelden die we als illustraties van deze categorie kunnen behandelen
zijn de fouten in de gevoelige context van de linguistisch getinte ‘instructies’. De
‘Style-sheet’ van het tijdschrift Journal of Linguistics bij voorbeeld bevatte in 1983
aanwijzingen voor het opstellen van een bibliografie, waarin als voorbeeld werd
gebruikt:
- Chomsky, N. (1975) Syntactic Structures. (Janua Linguarum, 4.) The Hague:
Mouton.
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Studiegids Wordstar (MicroPro, San Rafael, California, 1982) bevat onder andere
de sectie ‘Hettypen van een artikel’. En in het computer-tijdschrift PC World van
januari 1985 bespreekt Elizabeth Wallace het (toen) nieuwe Thor
tekstverwerkingsprogramma. Zij is er niet ontevreden over, maar vermeldt wel:
- THOR's on-line help feature has one other problem. Although my reaction
may simply be the fanaticism of someone who used to teach freshman
composition, when help screens tell me about my floopy drive, ask
wheather or not I want to do something, instruct me to enter one response
bellow another, suggests that currsor keys serve certain porposes, and
mention my disk id (instead of ID), I begin to wonder who really needs
the help.
In de loop van het bovenstaande hebben we inmiddels al een voorbeeld gehad van
de tweede grotere categorie van ‘transformational errors’: de verhaspelde namen. B.
van de Berg slaagde er niet in om in de verschillende drukken van zijn Foniek de
naam van zijn Zweedse collega C. Gunnar M. Fant op orde te krijgen. Overigens is
in de laatste druk van dit boek (de 8ste van 1978) het probleem verdwenen omdat
niet meer naar Jakobson et al. wordt verwezen; slechts de Manuel of Phonetics heeft
zich nog gehandhaafd.
Een uitermate grappige uitwisseling op dit gebied vond plaats tussen de Engelse
syntacticus David Lightfoot en zijn Amerikaanse collega Emmon Bach. De laatste
refereerde in het tijdschrift Language (jaargang 53, 1977, p.653), dat overigens
bekend staat om zijn zorgvuldige uitvoering waarover wordt gewaakt door redacteur
William Bright, naar de eerste op de volgende manier:
- Lightfoot, Gordon, ms. Trace Theory and Diachronic Syntax, To appear
in Culicover et al. (eds.)
waarbij hij blijkbaar de Canadese zanger van ‘folk-songs’ van deze naam voor ogen
had. Misschien pijnlijk, maar op zich wel associatief te verklaren omdat Lightfoot
(David) enige jaren aan de Canadese McGill universiteit verbonden is geweest. De
reactie van Lightfoot kwam even later, in een publicatie in de serie Syntax and
Semantics (afl. 13, 1980):
- Bach, J.S. (1977) Comments on the Paper by Chomsky. In P. Culicover,
T. Wasow and A. Akmajian (eds.). Formal Syntax. New York: Academic
Press.
Op deze reactie werd ik gewezen door Peter Coopmans, en hij blijft in elk geval
onopgemerkt in een recent stukje van Geoffrey Pullum in Natural Language and
Linguistic Theory (3:2, 1986) die het begin van de uitwisseling overnam uit UWPL
11. Pullum geeft dit als voorbeeld van wat redacteuren van uitgeverijen kan ontgaan
in manuscripten, en hij voegt er een leuk nieuw geval aan toe: ‘there is a joke reference
to an alleged forthcoming work by a young child in J. Emonds' A Transformational
Approach to English Syntax (1976, p.253), and it is echoed by F.J. Newmeyer in
Linguistic Theory in America (1980; p.258), which means that the Academic Press
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copy editors missed it twice: nyaah nyaah to them!’. De twee referenties zijn de
volgende:
- Emonds-Banfield, Peter. English syntactic competence. Seattle, Washington:
Temple Day Care Center. (In preparation.)
- Emonds-Banfield, Peter. In press. ‘English Syntactic Competence’. Berkeley,
California: Thousand Oaks Elementary School.
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Een geval van merkwaardig refereren doet zich voor in het artikel ‘Deterministic
parsing and linguistic explanation’ van R.C. Berwick and A.S. Weinberg (in Language
and Cognitive Processes 1:2, 1985, pp. 130-131). De bibliografie van dit artikel
bevat ondermeer de volgende twee verwijzingen:
- Aoun, J., Hornstein, N., Lightfoot, D., and Weinberg, A. (1985). Two notions
of locality. University of Maryland College Park and University of Southern
California, unpublished ms.
- Wahl, A. 1985. Two notions of locality, unpublished ms., University of
Maryland, College Park, and University of Southern California.
De slimme lezer zal niet alleen de overeenkomst in titel opvallen, maar ook die tussen
de naam Wahl en de eerste letters van de achternamen van de andere vier auteurs.
Het verhaal hier achter is dat het kwartet genoemd paper schreef om, zoals blijkt uit
de titel, een ‘keus’ (Duits!) te maken tussen twee oplossingen voor een bepaald
syntactisch verschijnsel. Men kan slechts vermoeden dat de vrees voor
Citaten-Indexen Amy Weinberg er toch toe heeft gebracht de publicatie twee maal
in haar bibliografie op te nemen, eens onder de groepsnaam, en eens onder de
alfabetisch opgesomde individuele namen. David Lightfoot, die blijkbaar gevallen
van deze categorie aantrekt, was tenslotte nog betrokken bij twee dezelfde, enigzins
voorspelbare, verhaspelingen van zijn eigen achternaam:
- Lightfood, D.W. 1979. Principles of Diachronic Syntax. Cambridge.
(C. Hoppenbrouwers, Language Change, Proefschrift R.U. Groningen, 1982)
- Lightfood, D. (1979) Principles of Diachronic Syntax. Cambridge Univ. Press.,
Cambridge, England.
(M. Carme Picallo, Opaque Domains, Ph.D. Thesis, CUNY, 1985)
Iets uiterst merkwaardigs in deze stijl overkwam het duo Roman Jakobson en Noam
Chomsky, beide blijkbaar toch niet illuster genoeg om het volgende te ontlopen in
een gids van nieuwe publicaties van uitgeverij Martinus Nijhoff:
Important New Titles on Language and Literature (April, 1979).
- JAKOBSON, Roman
THE SOUND SHAPE OF LANGUAGE
This is a major new book of extraordinary interest by Roman Jakobson (pseud,
of Prof. S.H. Cross) in collaboration with Linda Waugh. Here he addresses a
subject that has engaged him throughout his long and distinguished career as a
linguist.
- CHOMSKY, Noam
LANGUAGE AND RESPONSIBILITY
Noam Chomsky's (pseud, of Prof. Ferrari P. Ward) new book is a wide-ranging,
informal and highly accessible work for his proven audience in both political
and social criticism and in linguistics.
De bron van de verwarring met de pseudoniemen is overigens niet zo moeilijk te
achterhalen. Hij ligt vrijwel zeker in de Amerikaanse gewoonte om de geldschieter
van het fonds waaruit een wetenschapper voor zijn activiteiten betaald wordt
onmiddelijk achter diens naam te noemen: ‘Roman Jakobson, S.H. Cross Professor
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of Linguistics’, etcetera. Om nu ook meteen maar de ‘dritte im Bunde’ te noemen:
Morris Halle overkwam het dat
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hij werd verhaspeld tot ‘Dalle’ (fonetisch gelijk aan ‘dally’ dat ‘lanterfanten, flirten’
betekent) in een aanbeveling (in F.W. Householder, Syntactic Theory, Penguin, 1972)
voor E.C. Fudge's Penguin-bundel Phonology.
In een nogal negatief uitgevallen recensie door Hans Achterberg in De Volkskrant
van 14 juni 1986 van het boek De Terugkeer van de Betovering van de ‘nieuwe
filosoof’ Morris Berman ergert de recensent zich ondermeer aan het feit dat de naam
van Nietzsche in het boek fout gespeld wordt als ‘Nietsche’. De recensie eindigt in
de kolom ernaast precies op dezelfde regel, waar auteur en boek nog eens genoemd
worden; de eerste heet daar ‘Morris Verman’. De naam van P.C. Paardekooper roept
natuurlijk om zetfouten, en dat gebeurt ook. In de koppen van een lang interview
met de NRC van 8 januari 1987 is hij drie maal Paardekoper, in het interview zelf
gaat het goed. Ik bezondigde me aan dezelfde fout in de bibliografie van mijn
dissertatie. Maar het mooiste geval komt voor in de kop van een kort artikel in het
Utrechts Nieuwsblad van 17 november 1982:
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Opnieuw gaat de spelling in het artikel zelf goed.
Blijven over de wat minder gemakkelijk te categorizeren fouten. We kunnen nog
een groepje bijeen halen waarin taalkundige processen als het ware ter plekke in druk
worden geïllustreerd. Een aantal gevallen van ‘zetters’-assimilatie zijn de volgende:
- While the further development of such a theory languished during the way years,
the postwar period saw a revived interest in it
(D.T. Langendoen, ‘Discussion of papers by Malkiel and Uhlenbeck’, in H.M.
Hoenigswald, The European Background of American Linguistics, Foris,
Dordrecht, 1979, p.149)
- On Extraction from Noum Phrases (picture noum phrases)
(A. Belletti, L. Brandi and L. Rizzi (eds.), Theory of Markedness in Generative
Grammar, Scuola Normale Superiore de Pisa, 1981)
- The substance of his rebuttal to Bresnan seems reasonable enough, expecially
in the case of his respons to her counterexamples
(S.G. Lapointe, ‘Review of A. Marantz, On the Nature of Grammatical
Relations’, Natural Language and Linguistic Theory 3, 1985, p.368)
- Leuveuse bijdragen 72:3 (1983)
(‘Publications received’, Language 60:2, juni 1984, p.479)
- De resultaten van deze beslissingen werden ofwel of segmenteel nivo ofwel op
suprasegmenteel nivo kenbaar gemaakt.
(V. van Heuven, Spelling en Lezen, Van Gorcum, Assen, 1978, p.17)
Het Amerikaans Engels kent een verschijnsel van ‘dental flapping’, waarbij een t
tussen twee klinkers wordt uitgesproken als een klank die dicht de d benadert. Het
is een keer in druk weergegeven, en ook een maal via een ‘transormational error’ op
een uiterst merkwaardige manier beschreven:
- Schane is to be congradulated for giving us a well written, authoritative overview
of generative phonology.
(M. Kenstowicz, ‘A Review of S.A. Schane, Generative Phonology’. Papers
in Linguistics 6, 1973, p.563)
- ‘Falp’ refers to the characteristic motion of the tongue-tip in articulating D
(D. Kahn, Syllable-based Generalizations in English Phonology, Ph.D. Thesis,
MIT, 1976, distributed by Indiana University Linguistics Club, p.56)
Men probere op aanwijzing van Kahn nu zélf het betreffende geluid te reproduceren!
Het Spaans heeft, zoals bekend, in de equivalenten van Nederlandse woorden zoals
Spanje, een e aan het begin: Espagna, Estudiantes, etcetera. Dit voor Spanjaarden
volstrekt automatische proces werd de volgende auteur te veel in de tekst van een
artikel:
- Thus in (i) mascot has two feet: one stressed and the other unestressed
(P. Garcia-Bellido, ‘Trilled vs. Flapped /r/’, in J.T. Jensen (ed.), NELS X,
University of Ottawa, 1980, p.124)
Er bestaan zowel syntacische als fonologische processen van raising (‘verhoging’).
Het is in druk in actie in het volgende voorbeeld; het voorbeeld erna laat zien dat
lowering ook voorkomt.
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- Helften {Vooropaperhelft
Helften {Naeondrhelft
(W.J.H. Caron, Petrus Montanus, De Spreeckonst, Wolters, Groningen, 1964,
p.151)
- Two important peculiarities distinguish the structure of simple sentences in
English from that ing in Dutch are:
(E. Kruisinga en J. Kooistra, An Introduction to English Syntax, Wolters,
Groningen, 1933, p.5)
Wat losse gevallen nog. In de speciale uitgave Vorm en Funktie in Tekst en Taal ter
gelegenheid van de honderste aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde (Leiden, 1984) wordt, blijkbaar geïnspireerd door de naam van het
tijdschrift, een artikel van Arie Verhagen aangekondigd in de Inhoudsopgave als
‘Vorm en funktie in taal- en taalbeschrijving’. In Journal of Linguistics 10 (1974,
p.68) probeert de Amerikaanse linguist Arnold Zwicky een artikel netjes te beëindigen
met een filosofisch getint citaat. Het gaat behoorlijk mis:
- What we aim at is, in the words of Francis Bacon, ‘a true and awful marriage
between the empirical and the rational faculty’
(A. Zwicky, ‘Homing in, on arguing for remote representatlons’)
R.M.W. Dixon verwijst niet, zoals gebruikelijk, de lezer naar ander werk voor verdere
informatie, maar zichzelf:
- For further details, exemplification, and dicussion of YidinY phonology, and its
interrelations with morphology and syntax, the writer is referred to Dixon
(forthcoming)
(R.M.W. Dixon, ‘Some Phonological Rules in YidinY’, Linguistic Inquiry 8,
1977, p.1, vn.1)
Een leuke vondst komt voor in Geoffrey Sampsons bespreking van Geoffrey Leech'
boek Towards a Semantic Description of English, in Foundations of Language 9,
1972, p.253:
- And one trivial point: in discussing an imaginary world containing just two men
and one woman (p.70), there are better example sentences than ‘John committed
bigamy’.
De 15e ‘verbeterde en vermeerderde’ druk van Wolters' Engels Woordenboek II, van
K. ten Bruggencate en A. Broers, bewerkt door Prof. Dr. R.W. Zandvoort met
medewerking van Dr. J. Gerritsen, bevat ondermeer de volgende twee lemmata:
- pais, zie peis (p.644)
- peis, zie pais (p.645)
Iedereen weet dat dit in woordenboeken gebeurt, maar toch is het nog moeilijk om
echte gevallen, van deze zuivere eenvoud, te vinden. In De Volkskrant van 18 januari
1986 werd in de rubriek ‘Dag In Dag Uit’ het taalgidsje Wat & Hoe Hongaars van
Uitgeverij Kosmos besproken. Enkele citaten uit die bespreking:
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- Het Nederlands is prima, maar met de vertalingen zullen Hongaren weinig raad
weten. Wie bijvoorbeeld met het boekje in de hand aan de bar zit en vraagt:
Van magának valami inn valo nekem? (Heeft u iets te drinken voor mij, aldus
Kosmos), vraagt eigenlijk: ‘Jij voor mij iets lekker drinken?’.
Informeren naar het tijdstip van het diner wordt vragen naar utolsó vacsora,
wat de
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meeste Hongaren als het ‘laatste avondmaal’ zullen begrijpen. In de winkel
gezocht naar maïzena? Cementmortel, is de vertaling. Al te letterlijke
krom-vertaling leidt tot hókötés voor maandverband, en dat betekent
‘sneeuwbinder’.
Een van de vele half-informatieve passages uit Berlitz' gidsje Frans voor op Reis
(maar vermoedelijk zal het andere talen niet veel anders vergaan) is de volgende:
- Telefoon - Post
Kunt u mij met

Passez-moi le 123

pasee moea leu 123

Parijs, nummer 123

45 67 à Paris,

45 67 a parie sielwoeplee

45 67 verbinden?

s'il vous plait.

Als parodie op zulke gidsjes publiceerde Malcolm Bradbury (ondermeer bekend
van The History Man) onlangs het boekje Why Come to Slaka? (Secker & Warburg,
Londen, 1986). Het begint aldus: ‘Slaka!!!! Where is the heart that does not high
upleap at the merest name of your immemorable city! Slaka!!! city of flours and
gypsy musick, of great buildungs and fine arts, we toast you in your own
brandy-spiritus!!’. En in de speciale afdeling ‘The Languages of Slaka, by Katya
Principe’ is het volgende te lezen:
- I can tell you: to learn our official Slaken language is a matter of
simplicity itself. In our country there is a saying (ours is a country full of
sayings, and, as we say, ‘With so many sayings, who needs any doings?’).
It tells: ‘Of course our language is easy! See, even our babies can learn
it!’ And of course it is clear that if babies can learn it, so can you. It also
helps if you have some Finnish and perhaps a little Hittite. Of course our
grammas are different; but if you think our grammas a little odd, think
how your English grammas appear to us! All you must remember is that,
like Turkish and some others, our language agglutinates. This means we
make up our cases by adding some more syllabubs. This is not so hard, is
it? Really, I think after a few days in Slaka, you will soon be agglutinating
too!
Een geval van de klok en de klepel staat in een artikel over het onderzoek van de
Amsterdamse kindertaalkundige F.J. Koopmans-Van Beinum in het Utrechts
Nieuwsblad van 26 maart 1985: ‘Zij beschrijven de geluiden met behulp van
spraakeenheden (“fenomen”) die ook gebruikt worden voor volwassentaal’. En de
Utrechtse hoogleraar Fonetiek A. Cohen was even de draad kwijt in een interview
met de NRC van 7 april 1983:
- ‘Het pad van de spraakonderzoeker is bezaaid met wrakken van
toekomstvoorspellingen die niet zijn uitgekomen’, verzocht Dr. A. Cohen,
hoogleraar experimentele fonetiek te Utrecht. Enkele tientallen jaren
geleden was men ervan overtuigd spraak zichtbaar te kunnen maken op
beeldband. Dat zou de oplossing zijn voor blinden: visible speech.
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(ook ‘verzocht’ staat zo in de tekst). Heel moeilijk maakt Michal Post het zichzelf
(Comparatives of Identity in English, Acta Universitatis Wratislaviensis 560, Wroclaw,
1981) als hij een op zich tamelijk onschuldige zetfout (zie (a)) probeert te verbeteren
in een inlegvel met errata (zie (b)):
(a) The present work is, to our knowledge, the most comprehensive study
of comparatives of identity that had been cartied out up to date.
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En de bovenste helft van de pagina van De Volkskrant waarop Ed Schilders' eerder
genoemde artikel verscheen, is gevuld met een bijdrage van Elly de Waard over de
dichteres M. Vasalis. Iemand met gevoel voor de ‘transformational error’ zal het
(computer-) trema in het woord ‘continuïteit’ in de volgende passage weten te
waarderen:
- Met dat van Ida Gerhardt vormt
haar werk de dunne lijn van de continuïteit van de klassieke Nederlandse poëzie waarborgde.

Schilders zelf beschrijft in zijn er onder gepubliceerde artikel ‘de mooiste drukfout
die ik ken’ als volgt:
- Die betreft een erotische scène uit Erskine Caldwells God's Little Acre
waarin Ty Ty op kordate wijze seksueel contact zoekt met Griselda.
Caldwell verwerkte daarin een korte verwijzing naar oraal-genitaal contact
door Ty Ty verhit te laten uitroepen: ‘I'm going to lick you, Griselda’. Tot
in de jaren zestig bleven Engelse edities verschijnen met de deprimerende
bekentenis: ‘I'm going to like you, Griselda’. Het zou ook kunnen zijn dat
de zetfout een verkapte vorm van censuur moest verbergen.
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Het taalkundig equivalent van deze fout zijn we boven al tegen gekomen in de
verwijzing naar het ‘Congress of Lingusts’ te Vienna.
De leukste fout die ik ken komt voor in een boek van Jeff Russell, taal- noch
letterkundige, maar wel schrijver van The Beatles Album File and Complete
Discography (Blandford Press, Poole, 1982). Het verhaal gaat over de hoes van de
Beatles-L.P. HELP!, en loopt als volgt:
- on the front cover of the American sleeve, someone has made the amusing
mistake of rearranging the four photographs of the Beatles so that the
semaphore message which is supposed to spell out H-E-L-P-! as on the
British sleeve actually spells out a nonsensical H-P-E-L-!
Maar misschien wel de pijnlijkste fout komt voor in het bovengenoemde artikel van
Ed Schilders zelf. In augustus 1983, toen het in De Volkskrant verscheen, was ik nog
niet
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bekend met het werk van John Irving. Die schade heb ik in 1986 op een heet strand
op Elba ingehaald. Sindsdien weet ik wat elke John Irving lezer weet. De beer die
op een motorfiets met zijspan rijdt in The Hotel New Hampshire heet, hoe
onwaarschijnlijk het ook moge klinken. State o' Maine, ja het eerste hoofdstuk van
het boek heet zelfs ‘1. The Bear called State O'Maine’, en op pagina 14 (Corgi Books,
1982) lezen we: ‘Frank would prod Lilly, who was trained to ask, “What was the
bear's name?”. That dumb bear was named State o' Maine.’
Maar de bijnaam van de oppasser, ‘a Viennese Jew with a limp and an
unpronounceable name’ is, inderdaad: Freud.
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Utrechts Dagboek
Co Winnips
‘Dat ik gevraagd ben voor dit dagboek zal zijn redenen hebben. Ik ben
een van de weinige ouderen die voltijds studeren.’ Co Winnips schrijft in
het Utrechts Dagboek over zijn ervaringen als eerstejaars student.

8.00 uur
En het is nog maandag ook. Ik maak er een maan - dag van. Als eerste: dit dagboek.
Ik heb het plan om voor twaalf uur dit artikel in de enveloppe te hebben. Dat moet
kunnen. In verloren kwartiertjes heb ik al heel wat aan de intellectio en inventio
gedaan en besef met het projecteren van deze woorden dat je moet oppassen voor
taalmisvorming. Ik zie de studie Nederlands nu juist niet als een voorbeeld in het
vermijden van vreemde en het toepassen van eigen bewoordingen.
Dat ik gevraagd ben voor dit dagboek zal zijn redenen hebben. Ik ben een van de
weinige ouderen die voltijds studeren. Dat is me blijkbaar aan te zien. En dan moet
ik terugdenken aan augustus van het vorige jaar. In de Janskerk waren groepjes van
studenten druk bezig zich te initiëren en ik wilde gewoon een aangekondigd
boekwerkje ontvangen voor nieuw ingeschrevenen. Toen ik in de consistoriekamer
belandde wilde de dienstdoende student zich evenwel niet zomaar zo'n kostelijk blauw
boekje afhandig laten maken. Hij vroeg waarvoor ik dan die brochure wel nodig
had. Toen ik schuchter vertelde dat ik eigenlijk voor m'n oma kwam, maar dat die
moest trimmen kon de student begrip opbrengen en schoof een van de exemplaren
over de toonbank.

8.30 uur
Na deze introductie ging vrijwel alles zoals het moest gaan. Hoorcolleges en
werkcolleges heb ik zelden moeten of willen verzuimen. Prettig zijn de meer
persoonlijke contacten met verschillende studenten in de werkgroepjes, tijdens de
colleges, in de pauzen en bij de telefonische contacten over de stof die bestudeerd
moet worden.
Of de studie mij bevalt? Ook na een jaar in de branding: ja! Er zijn uiteraard
onderdelen die mij minder liggen, maar die ik toch zinvol vind. Maar de studie is
wel zwaarder dan ik gedacht had na de introducties die voor de ‘gemiddelde’ student
een bepaalde studielast beloofden. Toch begon ik niet als een wildvreemde. Ik was
al gewend veel te lezen en veel ‘stukken’ te bestuderen om daarvan in leesbare taal
wezenlijke zaken weer
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te geven in artikelen en brochures. Bovendien is de boekenwereld mij wat bekend in
zijn organisatie en heb ik mij inhoudelijk bezig gehouden met literatuur voor de
jongste leeftijdsgroepen in het onderwijs. Toch kost de hoeveelheid van de stof mij
veel energie. Al te diepgaande bestudering - o.a. door nog meer relevante boeken te
raadplegen - moet veelal achterwege blijven door tijdgebrek. En van een meer
creatieve verwerking van de stof in werkstukken is amper sprake. Bij de beoordeling
van de studieresultaten spelen zij m.i. een veel te bescheiden rol, maar zij kosten wel
veel tijd. Die tijd wordt zeker daarvoor graag gegeven, maar die draagt wel bij aan
de totale ‘studielast’.

9.00 uur
In de discussies is een van de grote vragen of het bloksysteem nu wel zo goed werkt.
Kunnen eerstejaars studenten daarover wel oordelen? Zij kunnen niet vergelijken.
Het voordeel lijkt mij, dat onderdelen steeds afgerond kunnen worden. Studenten
kunnen hun aandacht concentreren op enkele vakken en volgen met interesse weer
nieuwe vakken als zij met een ander blok starten. Misschien moet meer bekeken
worden hoe de nadelen van het blok-systeem opgevangen kunnen worden. Het voldoen
aan de tentameneisen is natuurlijk een zeer belangrijk punt. Met bewondering kijk
ik af en toe naar de hoge cijfers die soms op de uitslagenlijsten pronken. Maar
bewondering heb ik ook voor hen die het (net) niet gehaald hebben en die toch wel
de gevraagde inspanning hebben geleverd. Na zo'n teleurstelling valt het niet mee
om toch zo'n vak weer aan te pakken.

9.30 uur
M'n echtgenote maant me, om koffie te gaan drinken. Dat doet zij al jaren op
geregelde tijden en ik zit daar vaak op te wachten. Mijn studie vraagt ook van haar
aanpassing en de kans op een gezamenlijke ‘locus amoenus’ ergens in eigen land of
over de grens is voorlopig weer verkeken: hoewel de nood nog niet aan de man is er wachten nog een paar tentamenuitslagen - heb ik voor de veiligheid toch maar
een tentamen opnieuw gedaan. Het betekent wel, dat de vrije tijd tussen de laatste
twee blokken anders besteed is dan ik gehoopt had. Over tentamina gesproken: wat
een verschillen in aangekondigde tentamenstof en gerealiseerde bevraging daarvan,
in wijze van tentamen afnemen, in beoordeling en normering. Onderzoeksrapporten
eindigen vaak met de aanbeveling, nader onderzoek te doen en dat lijkt me een aardig
idee.

10.30 uur
Wat is er nog meer te manen? Heel wat. Ik had me voorgenomen, berichten te maken
over IBBY, het International Board on Books for Young People. Deze organisatie
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heeft hier als adres het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum in Den Haag en
wordt zo-
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als in de overige landen bemand - in de vrije tijd - door een klein aantal medewerkers
van bibliotheken, universiteiten, van onderwijs en andere boekbetrokken instanties.
Onlangs haalden wij de pers met de bekroning van het boek van Halil Gür: Mijn
dappere moeder. (De Geus, Breda 1986) Dit kunnen wij doen dankzij het legaat van
Jenny Smelik-Kiggen. Het is dus geen Staatsprijs, maar wel nuttig, hopen wij.
Ik zou ook graag die aantekeningen willen uitwerken van een Amnesty-schrijfavond.
Dan heb ik nog een verslag te maken van een parochiële activiteit en - meer op
andere letteren gericht - een vervolg op een serie artikelen over poëzie op de
basisschool. Met dit laatste probeer ik een brug te slaan tussen mijn voorafgaande
vakgebied en mijn nieuwe interesse die overigens allang sluimerend was en hier en
daar al aan de oppervlakte kwam. Nu nog de verdieping in de al genoemde
jeugdliteratuur? Dat zal niet makkelijk zijn. Dit specialisme is wel op andere
universiteiten aanwezig, maar niet in Utrecht.

11.00 uur
De klok maant mij, dat ik op moet schieten. Ik zou nog meer kunnen schrijven bij
voor beeld over de aanschaf van boeken en syllabi of over de didactische presentatie
van colleges, maar dan zou ik teveel richting boek gaan en ik zou behoorlijk op
punten verliezen. Gauw het geschrevene nog eens nalopen en dan uittikken. Eigenlijk
had ik nog illustraties willen toevoegen.

12.00 uur
Ik heb mij met deze dagboekbladen niet aan de traditionele week van
dagboekschrijvers gehouden. Maar daar schrikt de VOOYS-redactie niet van. Wat
het ‘model’ betreft: de aangegeven tijden kloppen globaal, zeker als het gaat om de
totale benodigde tijd. Het karwei is dus minder zwaar dan het misschien lijkt, zelfs
voor iemand die nooit een dagboek schrijft, zoals ik. Over de verteltijd, de vertelde
tijd en eventuele correlatie weid ik nu maar niet uit, want het is toch al 12.10 als ik
de enveloppe sluit.
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